Zápisnica č. 11/2/2012
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čiernych Kľačanoch,
konaného dňa 21.3.2012.
Prítomní poslanci: Ing. A. Števová, Ing. Ľ. Antal, Ing. A. Górová, Ing. M. Čaladik,
p. P. Horný, p. V. Martinec, p. J. Páleník, p. Ľ. Páleník
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
Schválenie výstavby bytových domov č. 3 a č. 4
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie
Starosta obce otvoril mimoriadne rokovanie OZ , privítal poslancov obecného zastupiteľstva
a oboznámil ich s programom.
Hlasovanie za program : 8-0-0 ( za, proti, zdržal sa)
2. Voľba návrhovej, určenie overovacej komisie a zapisovateľa
p. Ľudovíta Páleníka
Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol:
Ing. Ľubomíra Antala
Hlasovanie:

8-0-0

Do overovacej komisie starosta obce určil : p. Vladimíra Martinca a Ing. Annu Števovú.
Za zapisovateľku bola určená H. Pavčeková.
3.

Schválenie výstavby bytových domov č. 3 a č. 4.
Starosta obce informoval o možnosti výstavby 3 a 4 bytového domu firmou SVVH, s.r.o.,
Bratislava, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu aj na bytové domy č. 1 a č. 2. Výstavba by
mala byť lacnejšia o cca 50 000 – 60 000 € oproti bytovým domom č. 1 a č. 2, z dôvodu
predpripravených inžinierskych sietí.
Starosta obce navrhol odkanalizovanie bytových domov spoločnou ČOV, väčšou ako je
naplánovaná na bytové domy č. 1 a 2. Obec by mala nižšie náklady . Bude uzatvorená nová
zmluva s firmou SVVH, s.r.o., Bratislava. Finančné podmienky budú ako aj pri prvej
výstavbe: 30 % dotácia a 70 % úver, ktorý sa bude splácať z nájomného.
Hlasovanie:

8-0-0

4. Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie p. Ľudovít Páleník prečítal návrh na uznesenie.
Hlasovanie:

8-0-0

12. Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí a ukončil
rokovanie OZ.
V Čiernych Kľačanoch, dňa 21.03.2012
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Zapísala: H. Pavčeková

Overovatelia:

p. Vladimír Martinec, v.r.
Ing. Anna Števová, v.r.

Starosta obce:

Ing. Milan Švec, PhD., v.r.

