Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
22. marca 2012
Prítomní: poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, starosta, zapisovateľka,
Overovatelia zápisnice: Michal Maják, Ivana Tomková
1. Starosta informoval poslancov OZ aby oslovili niektoré firmy na vypracovanie
cenovej ponuky na rekonštrukciu Hasičiarne. Následne bude vybratá
najvýhodnejšia cenová ponuka a rekonštrukcia sa môže ihneď realizovať.
2. Firme Ekofit bude v zmysle Zmluvy o dielo ,,Revitalizácia zelene v obci Turč.
Štiavnička – sadovnícke úpravy“, poskytnutý preddavok vo výške 70 000 € za
týchto podmienok: práce musia byť ukončené do 3 mesiacov od vystavenia
zálohovej faktúry, dokončenie celého diela bude nasledovať až po realizácii
Rekonštrukcie jarku na ul. 1. mája.
3. Plynofikácia prenajatých priestorov firme Oteza bude z jednej polovice nákladov
uhradená firmou Oteza, formou zvýšeného prenájmu.
4. Starosta navrhol poslancom o nutnosti plynofikovať Základnú školu s materskou
školou. Toto školské zariadenie je v blízkej budúcnosti, čo sa týka počtu detí,
perspektívne a táto investícia a následné prevádzkové náklady sú v porovnaní
s klasickým kúrením na pevné palivo porovnateľné. Navyše, keď bude zavedené
vykurovanie na plyn, je možné žiadať z min. hospodárstva (SPP) finančné
prostriedky na zateplenie budovy a výmenu okien. Starosta osloví projekčnú
firmu na vypracovanie projektu a následne vypracovanie niekoľkých cenových
ponúk na realizáciu.
5. Starosta taktiež informoval polancov OZ, že je vypracovaný projekt na
kanalizáciu – záhumnie (pri starej bytovke). Je nutné aspoň časť (podľa fin.
prostriedkov) čo najskôr začať realizovať.
6. Ivana Tomková opakovane hovorila o nutnosti vyasfaltovania uličky (medzi domom
Vl. Kramára a O. Kytasa), ktorá je už v havarijnom stave, hlavne za daždivého
počasia. Starosta dá vypracovať štúdiu a cenovú ponuku na realizáciu. Taktiež
hovorila o nutnosti vyspraviť niektoré jamy na ul. Partizánov. Všetko záleží však
od finančných prostriedkov, podľa toho sa budú postupne práce realizovať.
V Turč. Štiavničke 22. 3. 2012, zapísala: Aurélia Ševcechová
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