Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 20. 06. 2016

Podnet, námet, otázka
1
.

Cesta na cintorín – dať vypracovať
cenovú ponuku na jej opravu

Autor podnetu,
námetu
Občianky –
Terézia
Zelenická, Eva
Gubáňová

Riešenie
Oprava cesty okolo cintorína:
Verzia A:
Predpokladaný náklad na vyspravenie komunikácie súvislým
asfaltovým povrchom v dĺžke 363 m x 3 m šírka cesty = 1089 m2
(navrhnutá konštrukcia: vyzametanie povrchu; asfaltový postrek;
vyrovnávacia vrstva ACO 11 hr. 40 mm; vrchná súvislá vrstva ACO 11
hr. 40 mm;) – cena cca 17 700 € vrátane DPH.

Zodpovedný
zamestnanec
Janka Jančárová

Termín

Viera Lietavová

01.12.2016

15. 07. 2016

Verzia B:
Predpokladaný náklad na vyspravenie komunikácie súvislým
asfaltovým povrchom (iba vybrané najhoršie úseky) v dĺžke 174 m x 3
m šírka cesty = 522 m2 ( navrhnutá konštrukcia: vyzametanie povrchu;
asfaltový postrek; vyrovnávacia vrstva ACO 11 hr. 40 mm; vrchná
súvislá vrstva ACO 11 hr. 40 mm;) – cena cca 9 400 € vrátane DPH.
Verzia C:
Zafľakovanie iba najhorších jám asfaltovaním lokálne, keď sa bude
robiť vysprávka jám v meste za použitia malého valca – jamy v meste
nemáme ešte zmapované, cenu sa dozvieme až keď pripravíme
podklady a dáme následne hromadne oceniť.
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Na konci roka 2016 prehodnotiť
cenník v prevádzkovom poriadku
pohrebiska (cena za nájom
hrobového miesta, domu smútku
počas pohrebu, prípadne
elektrina...)

Finančná
komisia
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Finančná
komisia
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Predložiť návrh s výhodami
a nevýhodami zavedenia miestneho
poplatku za rozvoj podľa zákona
447/2015 Z. z. + analýzu, koľko cca.
je mesto schopné získať vyberaním
daného poplatku.
Na cintoríne spadnuté po búrke dva
veľké konáre z lipy – spratať.
Postriekať chodník medzi Kraskovou
a Jilemnického - zelina
Čo sa robí na rozkopanej časti
námestia C? (závlahy, elektrina?)

7
.

Vypracovať analýzu – oplatí sa
sfukovať na leto halu?

Finančná
komisia

prednostka

01.11.2016

Pavel Zlámala

Odstránené 20.06.2016.

Silvia Grossová

24. 06. 2016

Juraj Hladký

Chodník bol postriekaný v 24. týždni.

Silvia Grossová

24. 06. 2016

Stanislav
Piovarči

Výkop je pripravený na rozšírenie závlahového systému v parku + na
el. napojenie budúcej studne na úžitkovú vodu.
Robí to Slavomír Gergič na objednávku mesta.
Začnem z opačného konca: Podľa stanoviska staviteľa nafukovacej
haly je nevyhnutné vymeniť vrchnú UV fóliu, lebo je poškodená
a stratila UV odolnosť, čo môže mať vplyv na spodné fólie – môžu sa
začať lámať, praskať. Cena kvalitnej UV fólie, dodávka, zváranie
a montáž stojí cca 7 000 € s DPH. Na jej výmenu nestačí halu iba
spustiť nižšie, musí sa sfúknuť. V rozpočte na rok 2016 sa však
s financovaním opravy haly nepočíta, nie sú na tento účel vyčlenené
finančné prostriedky. Dali sme preto dotaz staviteľovi haly, či podľa
jeho úsudku (keďže sa bol na halu pozrieť) plachta vydrží do jari 2017,
lebo by bolo pre nás aj z pohľadu financií aj z pohľadu efektívnosti
využitia haly prijateľnejšie sfúknuť ju až po zimnom období a potom
podľa zváženia zdemontovanú uskladniť alebo opäť nafúknuť,
odpovedal staviteľ haly že áno, bolo by to možné riešiť po zime.
Vzhľadom na uvedené informácie by bolo vhodné otvoriť a
prehodnotiť tému cca v novembri, pri tvorbe rozpočtu na rok 2017.

Janka Jančárová

24. 06. 2016

Janka Jančárová

01.07.2016

