Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 24. 09. 2018

Podnet, námet, otázka

Autor podnetu,
námetu
JUdr. Milan
Gavorník

Riešenie
Vid príloha.

Zodpovedný
zamestnanec
Ing. Kristína
Bajtalová

Termín

1.

Zaktualizovať tabuľku investičných
akcií.

12.10.2018

2.

Pod mostom Trolasky je neporiadok

Ing. Arch. Matej
Jančár

Okolie mosta na Troláskoch sa upratuje pravidelne 1 x týždenne. Ing. Silvia Grossová
Upratané 41. týždni.

12.10.2018

3.

Ako pokračuje meranie vlhkosti na
mostiku?

JUDr. Milan
Gavorník

Mgr. Janka
Jančárová

12.10.2018

4.

Dopravné značky sú pokrivené
a niektoré prestriekané.

Ing. Arch. Matej
Jančár

Autor projektu na pracovnom stretnutí dňa 16.10.2018 navrhol, aby
sme s finálnou úpravou pohľadových častí i klenbových oblúkov
počkali cca do mája 2019, kedy bude zvolané ďalšie stretnutie, lebo
vlhkosť síce ustúpila, ale ešte nie úplne. Narušené špárovanie krycích
dosiek by však bolo užitočné vymeniť už teraz (s použitím iného,
pružnejšieho tmelu - jeho výber ponecháva autor projektu na
reštaurátorovi).
Robia to vandali zrejme v noci keď idú z pohostinských zariadení. Je to
problém stály, ťažko sa tomu vyhnúť. Kúpime nové, ale je možné
očakávať, že dopadnú tak isto.

Mgr. Janka
Jančárová

12.10.2018

5.

Havária vodovodu na MTK, je to
finálna verzia opravy?

PhDr. Jozef
Krilek

Oslovili sme OMPRO SR s.r.o, p. Spišáka, ktorý odstraňoval havarijný Mgr. Janka
stav, aby prehodnotil možnosť zmeny polohy trubky.
Jančárová

12.10.2018

6.

Lavičky na cintoríne – drevo je
v dezolátnom stave

Drevo na lavičkách na cintoríne je z pohľadu pracovníčky neporušené. Mgr. Naďa
Treba bližšie špecifikovať o ktoré lavičky sa jedná.
Adamkovičová
Na nových lavičkách drevo chytá starú patinu čo je v poriadku.
Ing. Kristína
Bajtalová

12.10.2018

7.

Ako sa platí za stratu knihy
z knižnice?

Doc. PhDr.
Miroslav
Karaba, Phd.

V zmysle knižničného a výpožičného poriadku sa za nevrátenú knihu Ing. Zuzana
resp. znehodnotenú knihu platí poplatok v plnej výške hodnoty knihy, Pelzlová
alebo nahradí kópiou novej rovnakej knihy.

12.10.2018

