
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia KVaŽP, konaného dňa 03. 12. 2015 v budove Mestského úradu 

v Leopoldove  

 

 

Prítomní:  

Ing. Róbert Gergič    

JUDr. Milan Gavorník  - ospravedlnil sa 

Stanislav Piovarči   

Ing. arch. Matej Jančár 

Ing. arch. Ondrej Marko 

Mgr. Jana Jančárová 

 

 

1. Štefan Šemelák a manž. – žiadosť o odpredaj pozemku, ktorý užíva ako záhrada – komisia predaj 

odporúča. 

2. Žiadosť Slovenských elektrární, a.s. závod Atomové elektrárne Jasl. Bohunice o prenájom 

nebytových priestorov v suteréne bytového domu na Štúrovej ulici č. 436/38 (sklad, chodba, soc. 

zariadenia) s výmerou 42,12 m
2
 – komisia odporúča dať do prenájmu žiadateľovi. 

3. Žiadosť o odpredaj časti pozemku pod rodinným domom a pred nim, v rozsahu podľa predloženého 

geometrického plánu Marcela Pepíca, Hollého 31, Leopoldov - komisia predaj odporúča. 

4. Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (smerovanie hlavných oblastí rozvoja mesta, ktoré 

budú tvoriť podklad pre spracovanie PHSR na roky 2016 – 2022) – komisia berie na vedomie. 

5. Komisia berie na vedomie návrh: 

- VZN č. 106/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečistenia 

- VZN č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- VZN č. 109/2015 o miestnych daniach 

- VZN č. 107/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov. 

- VZN č. 108/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v Základnej škole , Námestie sv. Ignáca 31 Leopoldov 

6. Štatút Mestskej knižnice v Leopoldove – komisia berie na vedomie 

7.  Schválenie Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice v Leopoldove 

8. Návrh sobášiacich a sobášnych dní na rok 2016 – komisia berie na vedomie 

9. Rozpočtové opatrenie mesta Leopoldov č. 24/2015 na presun medzi podpoložkami ekonomickej 

klasifikácie v rámci prvku 5.3.1 Nákup drobného majetku a softvéru – komisia odporúča schváliť. 



10. Komentár k návrhu rozpočtu Mesta Leopoldov na rok 2016 – komisia berie na vedomie. 

11. Programový rozpočet Mesta Leopoldov na roky 2016 – 2018 – komisia berie na vedomie. 

12. Miestny cintorín – realizovať výrub drevín podľa návrhu CHKO Malé Karpaty zo dňa 13. 07. 2015 

a následne zamerať existujúci stav (zakreslenie existujúcich stromov do situácie) a vypracovať 

projekt sadových úprav, ktorý by mal obsahovať: 

- doplnenie existujúcich alejí ak to bude možné a vhodné kôli priestoru medzi jednotlivými hrobmi 

- riešenie okolia domu smútku 

- návrh spôsobu výsadby v nových častiach – nadviazanie na koncept alejí okolo hlavných 

chodníkov (aký druh drevín a v akých rozostupoch) 

13. Miestny cintorín – doplnenie vodovodu, verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu riešiť v jednom 

kroku s výmenou asfaltového chodníka za  konštrukciu z dlažby. 

14 Komisia odporúča kúpu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  obytného komplexu Novopold 

za cenu 1000 €. 

15. Nová požiarna zbrojnica – na komisii bolo dohodnuté stretnutie k návrhu riešenia po jeho 

vypracovaní  Ing. Ondrejom Markom. Predpokladaný termín v 50-tom týždni.  

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Róbert Gergič 

                                                                                                           predseda komisie 

 


