Zápisnica
z riadneho zasadnutia KVaŽP, konaného dňa 29. 09. 2015 v budove Mestského úradu
v Leopoldove

Prítomní:
Ing. Róbert Gergič - ospravedlnil sa
JUDr. Milan Gavorník
Stanislav Piovarči
Ing. arch. Matej Jančár
Ing. arch. Ondrej Marko
Mgr. Jana Jančárová
Hosť: Mgr. Jozef Krilek

Šatne MTK Leopoldov
- výber dlažby, obkladov, sanity + stavebné detaily
- prítomný aj Jozef Krilek - zreprodukoval možnosti futbalistom (medzičasom prebehla mailová
komunikácia medzi O.Markom a J.Krilekom - niektoré otázky boli uzavreté, iné sa riešia)
Kino
- zorganizovať architektonickú súťaž návrhov (podobne ako pri MsÚ)
- formulovať zadanie - na základe diskusií zo starých zastupiteľstiev (napr. 3. 2. 2014)
a zorganizovať novú diskusiu - vedenie mesta + komisie + poslanci (pravdepodobne v týždeň 5. 10.10.2015)
- spracovať pedbežný odhad výšky celkovej investície - na základe m3
Starý cintorín
- využitie potenciálu lokality - vytvorenie jedinečného areálu = park + detské ihrisko zorganizovanie architektonickej súťaže návrhov:
- jednoduchšia forma - odhadovaná výška zákazky = cena za projekt do 20 000€, čiže bez
VO
- formulovať zadanie - na základe diskusií - vedenie mesta + komisie + poslanci
- spracovať predbežný odhad výšky celkovej investície
- spracovať predbežný rozpočet za zorganizovanie súťaže
Tabuľky k pamiatkam
- výber správnej veľkosti textu z 3 alternatív :
- veľa textu - viac informácií ale menej čitateľné
- menej textu - menej informácií ale lepšie čitateľné
- či spracovať dokumentáciu aj k ďalším tabuľkám (momentálne je pripravený pranier a most) lokality možných miest
- čím viac tabuliek sa dá vyrobiť, tým bude cena za tabuľku nižšia - stavebné komisia preferuje?

Cintorín
- či sa ide riešiť rozšiovanie cintorína v pôvodne navrhovanej forme podľa štúdie - betónové
chodníky okolo budúcich hrobových miest - stavebné komisia preferuje
- treba to rozhodnúť, pretože tam už prebieha pochovávanie (je tam 1 hrob, ale jeho odsadenie
pravdepodobne zhodou náhod vyhovuje koncepcii zo štúdie)
- lavičky a studne sa zatiaľ neriešili.

Zapísal: Ing. arch. Ondrej Marko

