Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 26. 03. 2018

Podnet, námet, otázka
1.

2.

3.

4.

ŽSR poskytuje podporu pri
budovaní parkovísk pri ŽSR.
Prenajímajú pozemky za 1/ € prezistiť.
Lavičky v parku – laty na lavičkách
sú každá iná. Bolo by dobré
objednať viac lát naraz a zosúladiť
vzhľad.
Stĺpik od značky „Parkovisko“ pri
obchode „Môj obchod“ – Chatrnuch
je trčí na výšku cca 10cm. Je to
nebezpečné pre automobily, ktoré
si na tom poškodzujú pneumatiky.
Opraviť lavičky na Gucmanovej ulici.

Autor podnetu,
námetu
JUDr. Milan
Gavorík

Riešenie

Ing. Arch Matej
Jančár

V parku na námestí sú dva typy lavičiek (staré repasované a nové). Ing. Silvia Grossová
Opravy sa robili priebežne podľa potreby. Pri najbližších opravách sa
objednajú jednotné laty.

13.4.2018

Ing. Arch. Matej
Jančár

9. 4. 2018 - Oslovila som pána Chovana, pretŕčajúcu trubku zreže.
10.4.2018 – trubka je zrezaná.

14.4.2018

Stanislav
Piovarči

Na Gucmanovej ul. sú 4 lavičky, z toho dve s betónovo-drevené a 2 Ing. Silvia Grossová
s kovovo-drevené.
Betónovo-drevené budú zrušené, nakoľko sú v zlom stave a sú aj
nevhodne osadené v tesnej blízkosti MK.
Kovovo-drevené budú obnovené.

5.

Chodník na Gojdičovej – ľavá strana
– je v pláne investičných akcií?

doc. PhDr.
Miroslav
Karaba, PhD.

6.

Pílenie stromov v meste – Hollého
ul., Nový park, Spolková záhrada –
pripraviť materiál o povolení výrubu
do časopisu, na web + tabuľky

Stanislav
Piovarči

Zodpovedný
zamestnanec
Ing. Kristína
Bajtalová

Mgr. Janka
Jančárová

Ing. Kristína
Bajtalová

Mesto Leopoldov malo na všetky výruby, ktoré realizovalo vydané Ing. Silvia Grossová
právoplatné rozhodnutia.
V prílohe je priložený prehľad výrubov v roku 2017 – 2018.

Termín
13.4.2018

13.4.2018

13.4.2018

13.4.2018

o povolení na nový park a spolkovú
záhradu

7.

Pri záhradkárskej osade je polovica
topoľov vyrúbaná – bolo na to
povolenie?

8.

Parkovacie miesta popri Hlohovskej
ceste – máme projekt?

Stanislav
Piovarči

Nemám vedomosť o výrube pri záhradkárskej osade.
Ing. Silvia Grossová
Pán Mutkovič zo SOÚ nevydával rozhodnutie na výrub.
Na základe miestnej obhliadky, bolo zistené že výrub topoľov bol
v katastri mesta Hlohovec.
V 8/2003 bol Ing. Arestom vypracovaný projekt na chodníky – pravá Mgr. Janka
i ľavá strana a SO 03 – parkoviská a odvodnenie (myslí sa odvedenie Jančárová
vody z krajnice cesty v úseku jej styku s parkovacími miestami).
Plynutím času boli (s rešpektovaním
priestorových možností
a výškového usporiadania nesúladu medzi cestou a vjazdami do brán)
zriadené chodníky na ľavej strane (v smere od Gojdičovej ul. a neskôr i
na pravej strane, avšak posledný úsek (od odbočky k bytovým domom
Rázusova, po radové garáže na konci Hlohovskej) zostal z finančných
dôvodov nezriadený. Prelom nastal v roku 2010 – téma ožila, v rámci
„Zmeny stavby pred dokončením“ bol projekt posledného úseku
projektantom prepracovaný (zrušenie parkovísk a odvodnenia krajnice
cesty z projektu) a následne v roku 2011 bol iba samotný chodník po
posledné radové garáže na Hlohovskej ceste urobený.

13.4.2018

13.4.2018

