Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 30. 08. 2017

Podnet, námet, otázka
1.

Pripraviť reláciu do rozhlasu
o zákaze pálenia odpadu.

2.

Citylight pred ŽSR

3.

Žiadosť o osadenie retardéra na MK
Sládkovičova pri p. Manasovi

4.

Nová web stránka mesta

5.

Nová tržnica

6.

Sedadlá z dosiek na schody okolo
futbalového ihriska – dať
vypracovať cenovú ponuku

Autor podnetu,
námetu
Občan

Riešenie

Zodpovedný
zamestnanec
Upozornenie sa vyhlasuje od 5.9.2017 v rozhlase a bolo pridané aj na Ing. Silvia Grossová
web mesta.

Termín

Doc. PhDr., Phd.
Juraj Hladký
Mgr. Jozef Krilek

Je v riešení.

Ing. Zuzana
Pelzlová
Mgr. Janka
Jančárová

15.9.2017

Ing. Zuzana
Pelzlová
Ing. Zuzana
Pelzlová
Mgr. Janka
Jančárová

15.9.2017

Ing. arch. Matej
Jančár
Ing. Arch. Matej
Jančár
Stanislav
Piovarči

Osobne môj názor – nie som za osadenie ďalšieho cestného retardéra
na Sládkovičovu ulicu lebo:
- Sládkovičova ulica sa nenachádza na žiadnom hlavnom cestnom ťahu
s frekventovanou dopravou
- už teraz sú na nej (vlastne dlhodobo, od vybudovania novej MK)
zriadené 2 cestné retardéry;
- Pán Manas býva kúsok pred výjazdom na Gojdičovu ulicu, t.j.
v mieste, kde každý aj tak spomalí, lebo vychádza z vedľajšej na hlavnú
cestu;
- bývam neďaleko, uvedený úsek cesty dôverne poznám
a nepokladám ho z pohľadu cestnej premávky za nebezpečný;
- nepokladám ho za nebezpečný ani z pohľadu chodcov, nakoľko sú
pri MK obojstranne zriadené chodníky, oddelené od cesty pásom
zelene.
Mala by byť spustená do zasadnutia zastupiteľstva.
Riešime stretnutie s p. Klapicom.
O sedadlách z dosiek na schody okolo futbalového ihriska nemám
zatiaľ žiadne informácie.

15.9.2017

15.9.2017

15.9.2017
19.9.2017

7.

Budova bývalej kalifornie a budova
– sýpka oproti – je vydané stavebné
povolenie na rekonštrukciu na
ubytovne?
Daň za ubytovanie v jednotlivých
častiach mesta.

Mgr. Jozef Krilek

Boli zaslané žiadosti na vykonanie štátneho stavebného dohľadu
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku.

Mgr. Jozef Krilek

15.9.2017

Preveriť na pošte možnosť
doručovania časopisu Leopoldov do
schránok v domácnostiach
Linka na podnety spoločnosti
Enviral – preveriť koľko mali
podnetov

Mg. Jozef Krilek

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. o miestnych daniach môže obec VZN
Ing. Zuzana
ustanoviť rôznu sadzbu dane pre časti obce (odkaz § 2 ods.2 Zákona
Pelzlová
o obecnom zriadení) alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia.
§ 2 ods.2 Zákona o obecnom zriadení citácia: Územie obce sa môže
členiť na časti obce. Časť obce má vlastný názov; časť obce nemusí
mať vlastné katastrálne územie.
V meste Leopoldov je 1300 domácností. Pošta môže doručovať Marieta Patajová
časopis Leopoldov do domácností (ako letáky) za finančný poplatok.
Na roznos 1300 časopisov do domácností je to 50,- eur/1 roznos.
Ing. Silvia Grossová

15.9.2017

11.

Výkopové práce po meste
Leopoldov – spoločnosť Subtel

Doc. PhDr., Phd.
Juraj Hladký

Ing. Silvia Grossová

15.9.2017

12.

Polámané lavičky pri kostole

Ing. Silvia Grossová

15.9.2017

13.

Projekcia vývoja rezervného fondu
a investičných akcií
Úspešnosť žiadostí o NFP, dotácii.

Ing. Róbert
Gergič
Mgr. Jozef Krilek

Na linku do spoločnosti ENVIRAL, a.s., telefonovali od jej zriadenia do
1.9. občania 6 x.
(v marci pani Klimková a Kirschbaumová 3x; v máji pán Kučák 1x; v júli
a septembri pán Pagáč 2x)
Spoločnosť SUPTel s.r.o., mala vydané rozhodnutie (rozkopávkové
povolenie) za účelom modernizácie telek. siete na ul. Hviezdoslavova
a Štúrova.
Pri fare bola opravená jedna lavička, 5.9.2017.
Príloha

Ing. Zuzana
Pelzlová
Ing. Zuzana
Pelzlová

18.9.2017

8.

9.

10.

14.

Mgr. Jozef Krilek

Mgr. Jozef Krilek

Príloha

Mgr. Janka
Jančárová

15.9.2017

15.9.2017

18.9.2017

