Podnety zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 30. 05. 2016

Podnet, námet, otázka

Autor podnetu,
námetu
Piovarči,
Zlámala

1
.

Otváracie hodiny na hody –
výnimka vo VZN?

2
.

Prechod pre chodcov pred
železničnou stanicou na Gojdičovej
je úplne zmazaný

Karaba

3
.

Analýza: Koľko by stálo dať na letné
obdobie dole plachtu z haly, jej

Krilek

Riešenie
Na spolkovú záhradu konkrétne sa vzťahuje ustanovenie VZN č.
71/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Leopoldov v znení VZN č. 84/2011 Čl. 4 ods. (6): „V
prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou, vrátane prevádzkarní
s integrovanou herňou umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré
nie sú priamo priľahlé so stavbami určenými na bývanie alebo
v prevádzkarňach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré sa
priamo nenachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú
priestory určené na bývanie, je prevádzková doba určená časom
medzi 06:00 hod. a 24:00 hod. v dňoch nedeľa, pondelok, utorok,
streda a štvrtok, v dňoch piatok a sobota medzi 6:00 a 02:00 hod.
s podmienkou, že mesto Leopoldov neeviduje opodstatnenú sťažnosť
obyvateľov na obťažovanie hlukom, porušovanie verejného poriadku
a poškodzovanie životného prostredia ako priamy dôsledok činnosti
prevádzkarne.“
Na konanie kultúrnych akcií v súvislosti s leopoldovskými hodami sa
podľa tohto VZN žiadna výnimka nevzťahuje.
Správa a údržba ciest TTSK stredisko Červeník robila obnovu svojich
prechodov (na cestách v ich správe), p. Domaracký nám dal prílsľub,
že nastriekajú aj naše prechody. Teraz budú ešte robiť svoje
stredové čiary na cestách a potom sa tomu budú venovať.
(Pre zaujímavosť – teraz robia obstarávanie na opravu vjazdu
z Hlohoveckej cesty na Gojdičovú ulicu, ktorú na našu dlhodobú
žiadosť zaradili do svojho plánu investícií na tento rok).
V prílohe.

Zodpovedný
zamestnanec
Adriana Urbanová

Termín

Janka Jančárová

10. 06. 2016

Janka Jančárová

15. 06. 2016

03. 06. 2016

4
.

5
.
6
.

7
.

uskladnenie v lodnom kufri a jej
opätovné nafúknutie po letnom
období.
Cesta z východnej brány z väznice
pred p. Mikulekom – povytŕhané
stĺpy elektrického vedenia,
neporiadok.
Zvädnuté vysadené šípy v parku.
Na cintoríne zo smeru ako býva
pani prednostka je brezová haluz,
ktorá je zlomená a nebezpečne visí.
Je potrebné ju odstrániť.
Kosenie na cintoríne – v čase
konania komisie bola vysoká tráva...

Hladký

Podľa zistenia od p. Kraliča (elektrárne) p. Mikulek má zmluvu
s Enermontom na drvenie betónových stĺpov. Oni mu to tam zvážajú
a on ich drví.

Janka Jančárová

10. 06. 2016

Finančná
komisia
Finančná
komisia

V parku sa v tomto roku ruže nevysádzali. Pravdepodobne je to stará
výsadba, ktorá bola pre kostolom a tá sa nahradila už inými trvalkami.
Pri cintoríne je z polovice vyschnutá vŕba a tá sa bude musieť opíliť
a ešte aj jeden vedľajší strom.
Urobili sme obhliadku s pánom Brodekom a v 24. týždni nám urobia
orezy stromov. OREZY BOLI UROBENÉ.
Kosili sme : 21.04. a 19.5. a budeme podľa potrieb, zrejme koncom
júna. V dňoch 7. A 8.6.2016 sme vykonali postrek chodníkov od
buriny v areáli cintorína. Jeho účinnosť sa prejaví do 2 týždňov.
Pri obhliadke sme usúdili, že sa asi jedná o konár z borovice, ktorá
zasahuje do drôtov miestneho rozhlasu. Tá bude taktiež opílená keď
sa budú robiť aj vyššie uvedené orezy. OREZ UROBENÝ.

Silvia Grossová

10. 06. 2016

Silvia Grossová

06. 06. 2016

Grossová/Lietavová

06. 06. 2016

Grossová

10. 06. 2016

Pán šipkovský, ktorý robil výsadbu povedal, že nie. Kriky sa budú
udržiavať max. do výšky 50 cm.

Grossová

10. 06. 2016

Finančná
komisia

8
.

Odstrániť haluz na drôtoch pred
zmrzlinou – oproti chovateľským
potrebám

Finančná
komisia

9
.

Živý plot pred pamätníkom v parku
sa javí príliš blízko k pomníku –
nebude pomník ním zarastať?

Finančná
komisia

