
V rozhovore pre miestny časopis Leopoldov Terézia Kavuliaková hodnotí uplynulé volebné 
obdobie. 

 

Ako hodnotíte uplynulé volebné obdobie? 

Posledné štyri roky boli náročné pre celú spoločnosť. Dva roky sme žili obmedzene, nemohli 
sme organizovať kultúrne podujatia a pandémia sa odzrkadlila aj v podobe zvyšovania cien. 
Viaceré verejné obstarávania sme museli realizovať znovu kvôli neaktuálnym rozpočtom. 
Ceny ešte vyskočili po ruskej invázii na Ukrajine a samosprávam situáciu skomplikovali aj 
niektoré vládne nariadenia a zmeny. Som však rada, že napriek všetkým prekážkam bolo toto 
volebné obdobie pre naše mesto podľa môjho názoru úspešné. Podarilo sa nám dokončiť 
viaceré projekty, ktoré sme rozbehli ešte v predchádzajúcom volebnom období a úspešní sme 
boli aj v žiadostiach o dotácie, ktoré výrazne pomáhajú nášmu rozpočtu, vďaka čomu si 
môžeme dovoliť realizovať aj investície, na ktoré by sme nedokázali nájsť financie iba 
z vlastných zdrojov. 

Čo konkrétne považujete za najdôležitejšie úspechy tohto volebného obdobia? 

• Dokončili sme výstavbu novej hasičskej zbrojnice, oddychovej zóny Nový park, 
rekonštrukciu časti vnútroblku Gojdičova-Štúrova ulica, opravili sme cestu na 
Štrkovku a v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom aj úpravu cesty okolo 
Štrkovky.  

• Azda najväčším projektom uplynulých štyroch rokov bola výstavba nového mestského 
úradu a prestavba starej budovy na knižnicu. 

• Zrekonštruovali sme školskú telocvičňu, revitalizovali školský dvor a park vybudovali 
novú kmeňovú triedu v základnej škole.  

• Nezanedbateľný bol aj nákup kompostérov do rodinných domov, kontajnerové 
stojisko na Gojdičovej a Štúrovej ulici, nová autobusová zastávka pri čerpacej stanici 
Slovnaft, oprava plota v areáli MTK či rekonštrukcia tribúny v športovom areáli.  

• Darilo sa nám aj v získavaní financií z rôznych dotácií. Za štyri roky sme takto získali 
takmer 2 400 000 eur. 

• Už v tomto roku začíname realizovať výstavbu domova sociálnych služieb, na ktorý 
sme získali dotáciu 1,4 milióna eur. Takmer 180 000 eur sme dostali na výstavbu 
zázemia na tenisových ihriskách, s ktorou tiež začneme tento rok. A napokon tretím 
veľkým projektom sú vodozádržné opatrenia, na ktoré do rozpočtu mesta pribudne 
78 000 eur.  

Aká bola situácia v oblasti miestnych komunikácií a individuálnej bytovej výstavby? 

• Vybudovali sme chodník smer Šulekovo, zrekonštruovali Strečanského 
ulicu, realizovali prekládku vzdušného vedenia NN na Kukučínovej ulici a výstavbu 
nového chodníka, zrealizovali nový asfaltový koberec na Štúrovej ulici pri garážach.  

• Každý rok priebežne opravujeme výtlky v meste.  



• Posunuli sme sa ďalej v rámci mnohých ďalších plánovaných rekonštrukcií ulíc. 
Napriek tomu, že túto časť našej práce občania nevidia, je často rovnako náročná ako 
samotné budovanie. Preto som rada, že posun nastal v súvislosti s prípravou 
dokumentácie na rekonštrukciu Kukučínovej, Dlhej, Hurbanovej, Štefánikovej, 
Hviezdoslavovej či Moyzesovej ulice. Takže sme o ďalší krok vpred a verím, že 
v najbližších štyroch rokoch sa postupne dočkajú opravy aj tieto ulice.  

• Nezabúdame ani na ulicu Ivana Krasku a Jilemnického, kde je potrebné doriešiť 
odvodnenie komunikácií. Pevne verím, že po mnohých rokoch sa zrealizuje 
odvodnenie zákruty pri mestskom úrade. 

Čo vnímate ako neúspech? 

Nenazvala by som to priamo neúspechom, ale niektoré plány nám, bohužiaľ, z rôznych 
dôvodov nevyšli. Mali sme napríklad v pláne ešte koncom minulého roka rekonštruovať cestu 
na Kukučínovej ulici a vyriešiť jej odvodnenie, nakoľko počas dažďov sa tu hromadí voda, 
ktorá komplikuje obyvateľov prechod. Realizovali sme verejné obstarávanie a na 
rekonštrukciu ulice sme vyčlenili finančné prostriedky. Ceny sa však zvýšili prudko zvýšili 
a preto sme spolu s poslancami hľadali inú alternatívu na vyriešenie tohto problému (v 
súčasnosti už projektantka dokončuje návrh nového spôsobu odvodnenia, ktorý bude rovnako 
funkčný, ale o niečo lacnejší) a verím, že čoskoro sa nám podarí opravu uskutočniť, pretože 
máme v pláne realizovať aj rekonštrukciu tejto ulice za priecestím.  

Komplikácie nám spôsobila víchrica, ktorá zničila nafukovaciu halu. Spolu s poslancami 
mestského zastupiteľstva sme venovali veľa úsilia tomu, aby sme zhodnotili, ako ďalej 
pokračovať. Vzhľadom na to, že leopoldovskí športovci halu veľmi potrebujú, sme sa 
napokon rozhodli vybudovať novú. Je to nemalá investícia (425 000 eur), s ktorou sme 
nepočítali, takže sme museli opätovne prehodnotiť rozpočet mesta a nájsť finančné 
prostriedky.  

Úspešne sme ukončili projekt jednoduchých pozemkových úprav na ulici Piešťanská a Emila 
Skákalu. Momentálne pracujeme na projektovej dokumentácii pre cesty a siete, spomalí nás 
potrebný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a vyhotovenie hlukovej štúdie, 
ktorá je už v procese spracúvania.   

V prípade cyklostojiska na železničnej stanici termín realizácie oddialilo čakanie na 
vyjadrenie od účastníkov konania - majiteľov pozemkov, na ktorých má cyklostojisko 
vzniknúť.  

Napokon spomeniem projekt cyklotrás, z ktorého sme sa veľmi tešili a prostredníctvom jeho 
realizácie sme chceli zrekonštruovať aj problematickú cestu z Prechodného smerom na 
Hlohovec. Projekt však nebol podporený. 

Sú to situácie, ktoré sa stávajú a my sa s nimi musíme vyrovnať najlepšie, ako vieme a každú 
komplikáciu sa usilovať prekonať, čo aj robíme a hľadáme nové a ďalšie riešenia. 

Ako hodnotíte spoluprácu s mestským zastupiteľstvom? 



Som rada, že sme počas celého obdobia nemuseli riešiť žiadne veľké spory a mohli sme 
všetku našu energiu spoločne venovať práci pre Leopoldov. A verím, že naša dobrá 
spolupráca je aj vidieť, že sa nám za tie štyri roky naozaj podarilo zrealizovať veľa nových 
projektov a vidíme výsledok úsilia predošlých rokov, keď sme pripravovali riešenia 
a podklady pre projekty, ktoré v tomto volebnom období už realizujeme. Zodpovedný 
a uvážlivý postup s dlhodobejším plánovaním sa nám vypláca a som vďačná za to, že sme 
s poslancami mestského zastupiteľstva vždy našli spoločnú reč.  


