OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 17. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej
Lúčke, konaného dňa 01.06.2012
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Jozef Dlhopolček, Vlasta Hrušková, Bc. Rastislav Synák,
Ing. Michal Zajac
Hostia : Ing. Róbert Žabka, JUDr. Martin Dolník, JUDr. Marcela Žabková - Dolníková

Program:
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Rekonštrukcia miestnej komunikácie „ Za Brodek “- žiadosť o pripojenie na
rekonštruovanú miestnu komunikáciu a spevnenie miestnej komunikácie
„ Božkovec “
4. Návrh na uznesenie
5. Záver

1.Zahájenie
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva previedol starosta obce Jozef Žabka, ktorý
privítal zúčastnených poslancov a hostí. Oboznámil zastupiteľstvo o programe rokovania.
Starosta obce skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a tým je obecné zastupiteľstvo
uznášania schopné. Následne dal hlasovať Obecnému zastupiteľstvu za program
mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva
Hlasovanie za program rokovania obecného zastupiteľstva
Za: 5 poslanci
Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce poveril p.Vlastu Hruškovú zapísaním zápisnice, určil za overovateľov
zápisnice poslancov: Bc. Rastislav Synák, Jozef Dlhopolček, a do návrhovej komisie
poslancov : Ing. Michal Zajac, Peter Bielik.

3. Rekonštrukcia miestnej komunikácie „ Za brodek “ - žiadosť o pripojenie na
rekonštruovanú miestnu komunikáciu a spevnenie miestnej komunikácie „ Božkovec
“.
Starosta obce poslancom vypracoval a predložil predbežnú kalkuláciu nákladov na
vybudovanie napojenia miestnej komunikácie „Božkovec“ na rekonštruovanú miestnu
komunikáciu „ Za brodek“. Kalkulácia je súčasťou tejto zápisnice.

Náklady na vybudovanie výjazdu a spevnenia tejto komunikácie by predbežne činili cca
3. 691,- € . Cenová kalkulácia bola vypracovaná podľa ponuky, ktorou obstála pri verejnom
obstarávaní na rekonštrukciu miestnej komunikácie „ Za brodek „ spoločnosť Cesty Nitra a.s.
K uvedenej kalkulácii požiadal o slovo Ing. Róbert Žabka, ktorý si myslí, že táto cenová
kalkulácia je nadhodnotená a vybudovanie výjazdu a spevnenie komunikácie by sa dalo
zrealizovať aj lacnejšie. Navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby oslovilo o vypracovanie
cenovej ponuky aj iné firmy, ktoré majú oprávnenie na túto činnosťi, kde by ceny boli reálne.
Následne starosta uviedol, že osloví zhotoviteľa rekonštrukcie komunikácie „ Za brodek “ o
vypracovanie cenovej ponuky.
- Bc. Rastislav Synák uviedol, že i on osloví stavebnú spoločnosť o vypracovanie cenovej
ponuky.
- JUDr. Marcela Žabková – Dolníková uviedla, že ona osloví známeho stavebného inžiniera,vysokoškolského pedagóga, ktorý by mohol pomôcť návrhom pri technickom riešení
vybudovaní nájazdu a napojenia na miestnu komunikáciu.
- starosta uviedol, že môže sa urobiť stretnutie s týmito osobami a navrhol stretnutie priamo
na mieste dňa 05.06.2012 o 08.00 hod.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú cenovú kalkuláciu
vypracovanú starostom obce na vybudovanie nájazdu a spevnenie miestnej
komunikácie „ Za brodek “ .
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce previesť stretnutie zástupcov
stavebných firiem a stavebného inžiniera v danej lokalite, za účelom vypracovania
cenových ponúk a navrhnutia technického riešenia na vybudovanie nájazdu a
spevnenie miestnej komunikácie „ Božkovec “ .
4. Návrh na uznesenie
Predložil p. Peter Bielik a návrh na uznesenie je súčasťou zápisnice.

5. Záver
Previedol starosta obce, ktorý poďakoval poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísala :
Vlasta Hrušková

......................................................

Zápisnicu overili :
Bc. Synák Rastislav
Jozef Dlhopolček

V Kotrčinej Lúčke, dňa 04.06.2012

.......................................................
.......................................................................

