Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 2

Renovácia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
v obci Nálepkovo

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

August 2015

Návrh na uznesenie
zo 9. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 31.8.2015
k bodu č. 2
Renovácia miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Nálepkovo
Uznesenie č. 104/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje renováciu miestnych komunikácií / MK / a
verejných priestranstiev / VP / v obci v celkovom rozsahu do 1 220 m2, a to konkrétne:






prístupovú cestu od cesty II/546 k domu V. Geletku, č. d. 681/15 v rozsahu do 400 m2
chodník vedľa cesty II/546 vedúci od budovy OcÚ k nákupnému stredisku COOP v rozsahu
do 250 m2
verejné priestranstvo pred budovou bývalých Služieb obce Nálepkovo v rozsahu do 220 m2
chodník od Železného potoka na Letnú ulicu vedúci k DN n.o. Nálepkovo v rozsahu
do 100 m2
chodník na Cintorínskej ulici v rozsahu do 250 m2

Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Dňa 27.8.2015 ma požiadali poslanci Ján Plencner a Ján Soveľ o zvolanie obecného
zastupiteľstva v tejto veci. Meritum veci je v tom, že v rámci verejného obstarávania na
renováciu MK a VP v obci sme vyčerpali vysúťažený limit 30 000,-- eur bez DPH. Poslanci
predkladajú do pléna návrh na diskusiu, aby sa pokračovalo v renovácii MK a VP, pretože
cenová relácia zhotoviteľa je veľmi výhodná a argumentujú, že sú pod tlakom voličov občanov, ktorí sa dožadujú pokračovania prác v tejto oblasti. K dnešku počas obnovy
povrchu cesty II/546 patriacej Košickému samosprávnemu kraju bolo v obci zrenovovaných
celkom 3 454,2 m2 MK a VP v priemernej cene 10,82 eur za 1 m2. Táto výhodná cena je z
dôvodu využitia stavebných strojov a nákladných áut, ktoré sa podieľajú na renovácii cesty
II/546 .V priebehu 36. týždňa t.j. v dňoch 31.8.2015 - 4.9.2015 budú práce na ceste II/546
ukončené. Po konzultáciách s dozorujúcim majstrom stavby v týchto dňoch kapacitne by
zvládli aj renováciu 1 220 m2 MK a VP v obci na pôvodnej cenovej úrovni. Z tohto dôvodu
Vám poslancom zastupiteľstva predkladám na zváženie a k diskusii predmetné uznesenie
poukazujúc na skutočnosť, že v uplynulom volebnom období bola realizovaná renovácia MK
a VP v cenovej úrovni 13,50 - 15,00 eur aj s DPH za 1 m2.

