Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie
Dátum konania
: 11.06.2019
Zúčastnený
:
1. p. Dušek
2. p. Sučák
3. p. Kvetan
4. p. Mračka
5. p. Šarvaic
6. p. Bočko
Zápisnica:
• Privítanie členov komisie starostom p. Sučákom
• Výjazd do terénu, návšteva stavby Krupanskej cesty . Stavba pokračuje
nekoncepčným spôsobom s rozdielnou kvalitou vyhotovenia pojazdného
povrchu. Rovinnosť komunikácie s priblížením k extravilánu obce Špačince
výrazne klesá, ako i jej celková kvalita. Násypové materiály používané ako
podklad sú v podstatne inom druhovom zložení, ako boli pôvodne v zámere
uvádzané ( plynosilikátové tvarovky...)
• Starosta informoval o doručených cenových ponukách na projektové
práce – štúdia, perspektívneho rozšírenia objektov základnej školy. Verejné
obstarávanie bolo realizované zamestnancami obecného úrad, formou –
prieskum trhu. Víťazná ponuka má hodnotu 3 650,- Eur ( uchádzač nie je
platca DPH). Bola otvorená rozsiahla diskusia k možnostiam ďalšieho
postupu riešenia vzniknutej situácie i o prípadných alternatívach jeho riešenia
, keď bude zrušený terajší školský obvod. Následne prebehlo hlasovanie
o odporučení schválenie doteraz zvoleného postupu s výsledkom za ...4 ,
zdržal hlasovania...1.
• Starosta informoval o podpísaní zmluvy o dielo, začatí prác na obnove
domu smútku , rovnako i o VO na výber uchádzača. VO bolo zabezpečované
zamestnancami úradu formou prieskumu trhu. Obnova by sa mala podľa jeho
slov dotýkať náteru – obnovy fasády, výmeny odkvapových rín, natieračských
prác. Celková vysúťažená cena prác 4 966,73 Eur. Víťazný uchádzač je firma
STAFINA, Trnava.
• Pán Mračka informoval o neustávajúcich problémoch s parkovaním
vozidiel v priestore pred obchodom potravín, miestnym pohostinstvom.
Neuzatvorená otázka vedie ku narúšaniu susedských vzťahov s majiteľmi
susedných nehnuteľností i komplikáciám a nezhodám vo vzájomnej
komunikácii. Náznakom riešenia je možnosť vyznačenia adekvátneho počtu
parkovacích miest pre užívateľov týchto zariadení.
• V závere starosta informoval o územnom rozhodnutí na Kopcovú cestu II.
Etapu, i zbežne naznačil vývoj a rozsah žiadostí o vydanie stavebných
povolení, kolaudačných rozhodnutí...atď.
• Nezávisle bola diskutovaná i problematika cyklotrás v okolí, a súvisiacich
problémov.
Zapísal

: Dušek

