
Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 13. 06. 2017 

 

 Podnet, námet, otázka Autor podnetu, 
námetu 

Riešenie Zodpovedný 
zamestnanec 

Termín 

1. Vytvoriť elektronický archív – 

úložisko – galériu fotiek a videí 

p. Vojtech 
Moravčík 

Je v riešení Ing. Zuzana 
Pelzlová 

31.07.2017 

2. Z parkoviska pred zmrzlinou balkán 

vychádzajú autá na hlavnú cestu cez 

prechod pre chodcov od tohto 

parkoviska smerom k chovateľským 

potrebám – bolo by vhodné tam 

osadiť nejakú zábranu 

p. Martin 

Majtán 

Keď sa robila stavba cesty a parkovísk, práve z toho dôvodu aby tadiaľ 

nevychádzali autá, tam bola podľa projektu zeleň. Ľudia si však radi 

skracujú cestu a tak tráva v tom mieste bola vždy zničená a uchodená. 

Keď vznikla potreba zriadiť tu pre chodcov prechod, museli sme to 

obojstranne vydláždiť, aby bol pre chodcov zabezpečený v tom mieste 

z oboch strán plynulý prechod. Dopravnú situáciu budeme riešiť 

v rámci zmien organizácie dopravy ktoré pripravujeme. Po jeho 

odsúhlasení ODI PZ budú všetky schválené zmeny v organizácii 

dopravy reálne v teréne zabezpečené.   

Mgr. Janka 

Jančárová 

31.07.2017 

3. V priestoroch „bazéna“ pri ŽSR sa 

zdržiavajú bezdomovci a zakladajú 

oheň, ktorý tam často krát nechajú 

bez dozoru. Treba apelovať na ŽSR 

aby si ten priestor ohradili. 

p. Martin 

Majtán 

List sme na ŽSR odoslali. V pondelok 12.6.2017 telefonovali zo 

železníc, že pozemok budú čistiť(kosiť, vyrezávať náletové dreviny) 

a následne urobia vyčistenie bazéna (vyčerpajú vodu). Oplotenie je 

investícia, ktorá musí u nich prejsť schvaľovacím procesom a to je dlhší 

proces. Prisľúbili nám, že nás budú informovať, ako budú postupovať.    

Budem ich kontaktovať a pýtať sa na postup, ako riešia daný problém.  

Ing. Silvia Grossová 31.07.2017 

4.  Kedy sa bude meniť na hale fólia, 

ktorá bola schválená v rozpočte? 

JUDr. Milan 

Gavorník 

Ešte sme sa tomu nevenovali. Myslím, že v letnej sezóne by asi 

zbytočne na novú kryciu UV fóliu pražilo horúce slnko 

a znehodnocovalo ju.  

Mgr. Janka 

Jančárová 

31.07.2017 

5. Kedy  začne fungovať fontána? Ing. Arch. Matej 

Jančár 

V druhej polovici júna 2017.  Ing. Silvia Grossová 30.06.2017 

6. Detské ihrisko v parku – koníky sú 

polámané. 

Ing. Arch. Matej 

Jančár 

 Ing. Silvia Grossová 30.06.2017 

7. Na detskom ihrisku na Štúrovej je Mgr. Renáta Pracovníci, čo robia údržbu mesta podľa potreby upratujú aj ihrisko.  Ing. Silvia Grossová 30.06.2017 



neporiadok treba to upratať. Miklošová 

8. Zateplenie bytovky na Gojdičovej ul. 

– stále tam pretrváva neporiadok, 

kontajner majú plný a už vedľa 

kontajneru ukladajú krabice 

a neporiadok – treba ich na to 

osobne upozorniť 

Doc. PhDr., Phd. 

Miroslav Karaba 

 Upozornila som firmu, ktorá robila zatepľovanie 14.06.2017, aby 

okolie upratali.   

Ing. Silvia Grossová Čo najskôr 

9. Demografický vývoj detí do 6 r. Mg. Jozef Krilek Počet narodených detí (0 – 6 rokov) s TP v Leopoldove: 
2011/33 
2012/33 
2013/44 
2014/42 
2015/37 
2016/ 42 
2017/11 ( k 19. 6. 2017) 

Mgr. Naďa 

Adamkovičová 

31.07.2017 

10. Opätovne opadávajú obkladačky 

z prednej strany budovy MTK 

Mgr. Jozef Krilek Áno. Na pracovnom stretnutí s pánom Pavlíkom z DAG Slovakia a.s., 

bolo zápisnične dohodnuté, že najskôr všetok obklad odtrhnú, lebo je 

odmrznutý, zavolajú nás aby sme si to pozreli a až následne nalepia 

celoplošne obklad znova. Neprizvali nás. Znamená to, že nalepili len 

ten obklad, ktorý som ja pred podaním reklamácie zámerne odtrhla 

a nie všetok. Ak by to urobili  celé, už by obklad nepadal. Reklamáciu 

sme uplatnili. 

Mgr. Janka 

Jančárová 

Čo najskôr 

11.  Zlá hygiena na ŽSR hlavne výťahy 

veľmi smrdia. 

Mgr. Renáta 

Miklšová 

Upozornila som telefonicky pracovníka ŽSR, aby vykonávali častejšie 

upratovanie týchto priestorov. 

Ing. Silvia Grossová 31.07.2017 

 


