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Občianske združenie Leopoldov
Prvým podnetom je internetová služba Odkaz pre starostu, ktorý slúži na to, aby ľudia dávali
podnety priamo na to, čo v meste opraviť (keď je nejaký výtlk, čo upratať, keď niekde vznikla
skládka alebo je tam dlhodobo veľa odpadu, alebo aj iné podnety o všetkom možnom), my,
teda naše občianske zduženie podnet prijme, skontroluje či je správne daný, alebo nie je
veľmi všeobecný, či nevhodný, a následne dá samospráve, ktorá má 14 dní na to aby podnet
prijala a následne ho začala riešiť, alebo povedať, že ho riešiť nebude. Mesto táto služba
nebude stáť nič.
Druhým podnetom je projekt nášho Občianskeho združenia s pracovným názvom: Literárny
Leopoldov. Tu chceme umiestniť búdky kníh na viaceré verejné miesta v Leopoldove, a to
škola, škôlka, mestský úrad, železničná stanica, potraviny COOP Jednota. Naše občianske
združenie poskytne knihy na rozbeh týchto búdok kníh. Boli by sme radi, keby mestský úrad
poskytol priestor v jednotlivých inštitúciách vrátane poličiek kde by boli knihy uložené. To isté
platí aj pre ŽSR a COOP Jednotu.
Tretím podnetom je zahrnutie workout-ového ihriska do projektu detského ihriska na starom
cintoríne, ktoré by ocenilo veľa ľudí v Leopoldove.
Štvrtým podnetom je predávanie časopisu Leopoldov v potravinách, a nie len v novinových
stánkoch a na úrade. Produkt sa predáva lepšie, ak ho je vidieť čo najviac. Zvýši sa tým zisk
pre mesto z daného časopisu.
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Piatym podnetom je vypracovať analýzu z predaja časopisu Leopoldov a zistiť od čoho závisí
rozdielny počet predaných kusov v daných obdobiach, a tým upraviť počet kusov, ktoré treba
vytlačiť v danom období, čím by mesto ušetrilo financie z nepredaných kusov.
Šiesty podnet je upraviť rozmiestnenie mestského rozhlasu tak, aby ho bolo počuť vo
všetkých častiach Leopoldova a aby sa dva rozhlasy z opačných strán neprebíjali s krátkym
posunom a tým nevznikalo nezrozumiteľné hlásenie.
Siedmym podmetom je skúsiť vyriešiť dopravné značenie na ulici Kukučínova za
železničným priecestím v smere k ulici Dlhá. Nie je jasné, či ulica Kukučínova je hlavná
alebo tu platí Pravidlo prednosti sprava. „Domáci“ sú zvyknutí, horšie je to pre „cudzích“.
Ôsmy podnet zaväzuje na siedmy, a síce: Pred PZZ na Kukučínovej ulici v smere k ulici Dlhá
je umiestnená dopravná značka zakazujúca vjazd vozidlám vyšším ako 4,8 m. Problém je,
že táto značka zakrýva výstražné svetlá na PZZ, a tým ohrozuje najmä vodičov osobných
automobilov, prípadne kamiónov, pretože výstrahu je možné spozorovať často až
v nedostatočne dlhej brzdnej dráhe pred PZZ. Chceli by sme požiadať o presunutie
dopravnej značky tak, aby nezakrývala výhľad na výstražné svetlá aspoň zo vzdialenosti 80
metrov (posledná predzvestná tabuľa upozorňujúca na železničné priecestie.)
Deviaty podnet je skôr otázka: Nerozmýšľali ste nad výmenou terajšieho verejného
osvetlenia mesta na LED osvetlenie? Vraj sa dá ušetriť až 50% výdajov za elektrickú energiu
a má mnoho ďalších výhod, (odkaz na stránku: http://www.sinclair-liqhtinq.cz/sk/ledtechnoloaia-uvod/co-moze-investicia-do-led-osvetlenia-sinclair-priniest-vasei-obci/1
V Leopoldove, dňa 20.2.2017

Martin Majtán

