Zápisnica z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove,
konaného dňa 07. 02. 2017 o 17,00 h.

Zapisovateľka:

Marieta Patajová

Prítomní:

viď prezenčná listina

Ospravedlnení:

Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 07. 02. 2017 otvorila a viedla
primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková (ďalej len primátorka mesta).
Primátorka skonštatovala, že z celkového počtu poslancov 11 je prítomných 8. MZ je teda
uznášania schopné.
Primátorka mesta informovala poslancov o programe zasadnutia (viď príloha pozvánka).
Diskusia: Prítomní poslanci: 8 (Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Program zasadnutia MZ dňa 07. 02. 2017.
Hlasovanie: za
8
(Gavorník, Gergič, Hladký, Jančár, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)

proti
0
zdržali sa 0.
Uznesenie bolo prijaté.
2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení
Primátorka mesta oznámila, že vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ dňa
30. 01. 2017 bude prerokované na zasadnutí MZ dňa 27. 02. 2017.
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov
Primátorka mesta konštatovala, že nie sú žiadne pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
Leopoldov.

4. Pripomienky a dopyty poslancov
Mgr. Renáta Miklošová – upozornila na neporiadok po spílených stromoch na Štúrovej ul.
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Ing. Silvia Grossová – uviedla, že pracovníci mesta, ktorí vykonávajú práce v teréne to začali už
čistiť.
Mgr. Renáta Miklošová – upozornila na znečistený chodník psími exkrementami na Holubyho ul.
od križovatky ulíc Hurbanova-Holubyho po križovatku ulíc Štúrova-J. Murgaša.
5. Správa o hodnotení navrhovanej činnosti – Zvýšenie výroby bioetanolu
- informovala primátorka mesta:
Na základe uznesenia z MZ, konaného dňa 30. 01. 2017 sa uskutočnilo dnešné zasadnutie MZ
ohľadom vyjadrenia k navrhovanej činnosti – Zvýšenie výroby bioetanolu. K navrhovanej činnosti
sa uskutočnilo dňa 06. 02. 2017 verejné prerokovanie, na ktorom sa mohli občania mesta Leopoldov
k uvedenému zámeru vyjadriť a klásť otázky. Na verejnom prerokovaní sa zúčastnilo 44 ľudí,
vrátane poslancov MZ, vedenia Mesta Leopoldov, zástupcovia spol. Enviral, a. s. a zhotovitelia
štúdií. Boli odprezentované rôzne štúdie, ako napr. hluková štúdia, rozptylová štúdia, akustická
štúdia, dopravná štúdia a pod.(viď príloha č. 1 zápisnica z verejného prerokovania).
Prišiel doc. Phdr. Miroslav Karaba, PhD. o 17,15 h.
Primátorka predložila poslancom návrh stanoviska mesta Leopoldov:
Stanovisko k správe o hodnotení posudzovanej činnosti „Zvýšenie výroby bioetanolu“ navrhovateľa
ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov:
- pri začatí prevádzky jednotlivých etáp posudzovanej činnosti vykonať meranie hluku na fasádach
najbližšej obytnej zástavby po predchádzajúcom prerokovaní s Mestom Leopoldov a v prípade
potreby vykonať protihlukové úpravy na zdrojoch hluku alebo cestách prenosu
- do prevádzkového poriadku stanoviť trasovanie prevádzkovej (obslužnej) dopravy tak, aby
nebolo dotknuté obytné prostredie v obytnej zástavbe emisiami a hlukom
- pri realizácii posudzovanej činnosti a jej prevádzke v maximálnej možnej miere znížiť zaťaženie
obyvateľstva hlukom, prachom, vibráciami a pachom
- v dopravnej štúdii doriešiť otáčanie autobusov hromadnej dopravy na Trnavskej ceste
- požadujeme, aby súčasťou projektovej dokumentácie (PD), bol plán organizácie výstavby (POV)
- v rámci PD riešiť výsadbu izolačnej zelene v rámci areálu navrhovateľa.
Ing. Róbert Gergič – konštatoval, že všetky požiadavky, ktoré vznikli z posledného zasadnutia MZ
a aj z verejného prerokovania sú zahrnuté v stanovisku mesta.
Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – navrhol, doplniť do posledného odseku slová: „s dôrazom na
okrajové časti areálu“.
JUDr. Milan Gavorník – navrhol, konkretizovať prvý odsek, pretože zo štylizácie nie je jasné kto,
kde a ako vykoná potrebu merania hluku a protihlukovej úpravy. Slovné spojenie „v prípade
potreby“ je všeobecný pojem a mala by sa tam uviesť nejaká právna norma.
Primátorka mesta – uviedla, že prvý odsek stanoviska vyplynul z hodnotiacej správy na hodnotenie
vplyvov na verejné zdravie, ktorú vypracovala MUDr. Holíková. V záverečnej časti tejto správy
autorka uvádza: „vzhľadom na relatívnu blízkosť obytnej zástavby od posudzovanej činnosti, sa však
odporúča pri začatí prevádzky jednotlivých etáp, vykonať meranie hluku na fasádach najbližšej
obytnej zástavby a v prípade potreby, vykonať protihlukové úpravy na zdrojoch hluku alebo cestách
prenosu“.
Túto požiadavku sme koncipovali tak, že mesto požaduje, aby spol. Enviral vykonala pri začatí
prevádzky meranie hluku na najbližšej obytnej zástavbe a pokiaľ sa zistí, že hlukové normy sa
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prekračujú, tak musí spol. prijať také protihlukové úpravy, aby sa hluk znížil. Lokalitu obytnej
zástavby na vykonanie merania hluku určí mesto.
JUDr. Milan Gavorník – upozornil, že aj v treťom odseku je nejasný pojem „v maximálnej možnej
miere“.
Ing. Róbert Gergič – uviedol, že požiadavky mesta vznikli zo štúdií, ktoré sú obsiahnuté
v hodnotiacej správe a stanovujú jednotlivé druhy zaťažení a ich maximálne prípustné hodnoty.
Stanovisko mesta nie je dokument, v ktorom sa uvádzajú presné technické normy a presné zákony,
ktoré sa tým zaoberajú, pretože všetky tieto podrobné informácie sú už obsiahnuté v hodnotiacej
správe.
JUDr. Milan Gavorník – navrhol doplniť do stanoviska presnú definíciu dokumentu, voči ktorému
sa mesto vyjadruje.
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. - položil otázku, či sa riešila izolačná zeleň na verejnom
prerokovaní.
Primátorka – uviedla, že izolačná zeleň sa na verejnom prerokovaní neriešila. Návrh vyšiel
z komisie investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia, keďže Ing.
Baráth uviedol, že nie je miesto pre izolačnú zeleň. Z toho dôvodu sme túto požiadavku zahrnuli do
stanoviska.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Róbert Gergič, doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PhDr. Miroslav
Karaba.
JUDr. Milan Gavorník – navrhol do stanoviska zaradiť požiadavku ohľadom zápachu.
Primátorka mesta – uviedla, že komisia, ktorá bola zriadená na zisťovanie zápachu, zistila, že
zápach, ktorý obťažuje občanov mesta Leopoldov nepochádza zo spol. Enviral. Táto informácia je
súčasťou Správy o hodnotení navrhovanej činnosti.
O slovo sa prihlásil p. Ladislav Pagáč, ktorý uviedol, že zápach pochádza zo spol. Meroco a zo spol.
Enviral ide hluk a prach.
Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. – navrhol, aby komisia, ktorá bola vytvorená za účelom identifikácie
zdroja zápachu v prevádzke Enviral, a. s. Leopoldov, navštívila spol. Meroco.
O slovo sa prihlásil p. Marián Miček, ktorý navrhol poslancom, aby v prípade písania stanoviska sa
v ňom uviedli konkrétne veci nie všeobecné. Ďalej uviedol, že povolením tejto stavby sa ešte viac
naruší kvalita životného prostredia a zvýši sa hluk. Navrhol, aby v časopise Leopoldov bola
vytvorená rubrika o životnom prostredí.
Prišiel Mgr. Jozef Krilek o 18,10 h.
Primátorka mesta – navrhla doplniť do prvého odseku požiadavok: „Pred začatím prevádzky a pri
začatí prevádzky“.
Odišiel Ing. arch. Matej Jančár o 18,20 h.
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Ing. Róbert Gergič – uviedol, že podporuje návrh zvýšenia výroby bioetanolu.
Prítomní poslanci: 9 (Gavorník, Gergič, Hladký, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
Konštatovanie kvóra: nadpolovičná väčšina prítomných.
Návrh na uznesenie – MZ schvaľuje:
Stanovisko k správe o hodnotení posudzovanej činnosti „Zvýšenie výroby bioetanolu“ navrhovateľa
ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, spracovateľa dokumentácie EIA: ENVIRO
SYSTEM, spol. s r. o., priemyselná ekológia, Košická 37, 821 09 Bratislava, zo dňa December
2016. Mesto Leopoldov požaduje:
- pred začatím prevádzky a pri začatí prevádzky jednotlivých etáp posudzovanej činnosti
vykonať meranie hluku na fasádach najbližšej obytnej zástavby po predchádzajúcom
prerokovaní s Mestom Leopoldov a v prípade potreby vykonať protihlukové úpravy na zdrojoch
hluku alebo cestách prenosu
- do prevádzkového poriadku stanoviť trasovanie prevádzkovej (obslužnej) dopravy tak, aby
nebolo dotknuté obytné prostredie v obytnej zástavbe emisiami a hlukom
- pri realizácii posudzovanej činnosti a jej prevádzke v maximálnej možnej miere znížiť
zaťaženie obyvateľstva hlukom, prachom, vibráciami a pachom
- v dopravnej štúdii doriešiť otáčanie autobusov hromadnej dopravy na Trnavskej ceste
- požadujeme, aby súčasťou projektovej dokumentácie (PD), bol plán organizácie výstavby
(POV)
- v rámci PD riešiť výsadbu izolačnej zelene v rámci areálu navrhovateľa s dôrazom na okrajové
časti areálu.
Hlasovanie: za
8 (Gergič, Hladký, Karaba, Krilek, Luhová, Miklošová, Piovarči, Zlámala)
proti
0
zdržali sa.1 (Gavorník).
Uznesenie bolo prijaté.
6. Rôzne:
Mgr. Jozef Krilek – navrhol opätovne zriadiť komisiu za účelom zisťovania zápachu.
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. – navrhol za člena komisie p. Ladislava Pagáča.
Mgr. Jozef Krilek – navrhol sa v komisii zamerať hlavne na hluk
7. Záver
Primátorka mesta Mgr. Terézia Kavuliaková ukončila 24. zasadnutie MZ a poďakovala poslancom
za účasť.
V Leopoldove dňa 28. 02. 2017
Zapísala: Marieta Patajová

.................................................
Ing. Zuzana Pelzlová
prednostka MsÚ

.....................................................

....................................................
Mgr. Terézia Kavuliaková
primátorka mesta
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