Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 9. mája 2013

Prítomní:
Overovatelia zápisnice:
1.
2.

3.

4.

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, hostia
Roman Užík, Ing. Miroslav Slezák

Starosta zvolal mimoriadne zasadnutie Obecného zasadnutia za účastí pozvaných zástupcov Hydroekol, CVČ,
Ekofit s ktorými bolo jednotlivo prerokované nasledovné:
Hydroekol: zhotoviteľ kanalizácie na ul. 9. mája (časť vetvy AC) má povinnosť dať do pôvodného stavu
miestnu komunikáciu po výkope. Cena 20 000 €, ktorá bola na tento účel vyčlenená z Environfondu, však
nestačí, pretože zaplatená je len šírka 1 m po celej dĺžke o hrúbke asfaltu 4 cm. Výkop je však na mnohých
miestach širší a je potrebné práce navyše uhradiť z obecného rozpočtu, ktorý je veľmi obmedzený. Z toho
dôvodu starosta zabezpečil navozenie frézovaného asfaltu, z trasy cesty I. triedy, ktorý by sa mohol recyklovať
a vo vhodnom čase (teplo) vysprávku realizovať. Je to podstane lacnejšia varianta a aj vzhľadom k rozbitej
ceste na ul. 9.mája asi aj vhodnejšia. Poslanci spoločne so zhotoviteľom a starostom tento návrh schválili.
Práce sa začnú na prelome mesiaca máj/jún 2013. Čaká sa na teplé počasie, vhodné na tento druh vysprávky.
C V Č – Environmentálna výchova – výpožička poskytnutá z Obecného rozpočtu vo výške 29 059 € bola už C
V C‐ čku vyplatená. Výška splátky a spôsob budú určené po predložení potrebných podkladov zo strany CVČ
do konca mája 2013. Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.
Ekofit s r. o. – bol dohodnutý termín dokončenia prác na úprave a výsadbe drevín. Ďalej bola vznesená
požiadavka zo strany obce na sponzorovanie výmeny okien v ZŠ s MŠ. Zástupca firmy Ekofit sa k tomuto
nevedel vyjadriť, nakoľko majiteľ firmy je odcestovaný v zahraničí. K tomuto bude zvolané ďalšie rokovanie.
Bolo však dohodnuté, aby sa dali urobiť viaceré cenové ponuky, aby bola stanovená presná výška financií
potrebná na výmenu okien.

V Turč.Štiavničke 9. 5. 2013, zapísal Miroslav Tavel

......................................
zástupca starostu

....................................
overovateľ č. 1

...............................
starosta

.............................
overovateľ č. 2
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UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
9. mája 2013

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:

Schvaľuje:
Uzn. č. 17/2013

‐

vysprávku na ul. 9. mája po kanalizácii formou
recyklácie frézovaného asfaltu.

V Turč. Štiavničke, 9. mája 2013

Peter Očka
starosta obce
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