Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 23. októbra 2012

Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Renáta Matisová, Roman Užík

Starosta privítal prítomných poslancov OZ a zároveň zhodnotil predchádzajúce zasadnutie OZ.
1.
Starosta predložil cenové ponuky na rekonštrukciu uličky medzi Vl. Kramárom a O. Kytasom.
Predložená bola iba 1 cenová ponuka (Cestné stavby Žilina – p. Ftorek) napriek tomu, že boli
rozposlané podklady 3 firmám. Poslanci OZ rozhodli, aby sa ulička rekonštruovala v jarných
mesiacoch, lebo je už nepriaznivé počasie a práce by sa nestihli riadne v potrebnej kvalite ukončiť.
Dovtedy starosta osloví ešte 2 firmy, na vypracovanie ďalších ponúk.
2.
Na údržbu bytovky – izolovanie chodby, prízemia a stropov pivníc boli dodané a vypracované 3
cenové ponuky:
3.
Firma:
Cena (s DPH)
KDK – Milan Král, Martin
10 960,69 €
Revcolor s. r. o. Martin
9 497,77 €
MDL, s. r. o. Nižné Kamence
8 128,97 €
Na základe uvedených skutočností, poslanci vybrali najlacnejšiu ponuku a schválili údržbu bytovky
firmou MDL, s. r. o. Nižné Kamence.
4. Na odvod dažďovej vody v blízkosti nájomnej bytovky boli vypracované 2 cenové ponuky:
Firma:
Cena (bez DPH)
Cena (s DPH)
KDK – Milan Král, Martin
3 696,96 €
4 436,35 €
Róbert Rišian Engine Parts, Žabokreky
1 866,30 € (nie je plátca DPH)
Na základe uvedených skutočností, poslanci vybrali najlacnejšiu ponuku a schválili realizáciu –
odvod dažďovej vody od nájomnej bytovky firmou Róbert Rišian Engine Parts, Žabokreky.
Na základe uvedených skutočností bude prevedená aj zmena rozpočtu.
5.

Starosta informoval poslancov o vypracovaní projektu na rekonštrukciu starej nepoužívanej
váhy bývalého JRD na zhotovenie malej miestnej Tržnice – predajného miesta. Financie na
rekonštrukcie bude obec žiadať z Programu obnovy dediny.
6.
Ďalej informoval o podaní žiadosti na Environmentálny fond na kanalizáciu. Pripavuje žiadosť
na Ministertvo kultúry na opravu domu smútku – vnútorné priestory, ktoré sú stále vlhké
a opadáva omietka.
7.
Starosta informoval poslancov OZ o nepriaznivom financovaní Centra voľného času od nového
roku 2013 Aj z uvedeného dôvodu je potrebné v rozpočte na rok 2013 s touto skutočnosťou
počítať. Navrhol preto, aby sa financie z Diaľnice poskytnuté na výsadbu a ošetrenie zelene vložili
na termínovaný vklad, čím vznikol väčší úrok a financie pre obec. Poslanci uvedený návrh schválili
s tým, že sa vyberie najspoľahlivejšia banka s najlepším úrokom. Časť financií (približne 30 000 €) je
však potrebné v prípade nutnosti rýchleho výberu na účte ponechať.

8.

Pán Marián Staňo uviedol a navrhol, aby v prenájme viacúčelovej miestnosti na Obecnom
úrade, v prípade rôznych osláv, karov a podobne, bola v cene započítaná aj suma za očistenie
obrusov, ktoré zabezpečí Obecný úrad. Poslanci s návrhom súhlasili.
Po tomto starosta ukončil zasadnutie OZ.
V Turč.Štiavničke 23. 10. 2012, zapísala: Ivana Tomková
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zástupca starostu
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overovateľ č.1
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starosta
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overovateľ č.2

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
23. októbra 2012

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:

Schvaľuje:
Uzn. č. 21/2012

‐

výber dodávateľa ‐ firmu MDL s. r. o., Nižné Kamence
na izoláciu, uteplenie suterénu v Nájomnej bytovke.

Uzn. č. 22/2012

‐

výber dodávateľa ‐ firmu Róbert Rišian, Engine Parts,
Žabokreky na odvedenie dažďovej vody
od Nájomnej bytovky

Uzn. č. 23/2012

‐

Uzn. č. 24/2012

‐

uloženie finančných prostriedkov poskytnutých z Národnej
diaľničnej spoločnosti na termínovaný vklad do najstabil‐
nejšej banky s najlepším úrokom.
zmenu rozpočtu:
– údržba bytovky – uteplenie suterénu: 8 139 €
– odvod dažďovej vody od NB: 1 867 €

‐

rekonštrukciu uličky medzi Vl. Kramárom a Ondrejom

Doporučuje:
Uzn. č. 25/2012
Kytasom

realizovať v jarných mesiacoch roku 2013

V Turč. Štiavničke, 23. októbra 2012

Peter Očka
starosta obce

