Zápisnica zo zasadnutia
zo zasadnutia
Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
č.s. 3465/404/BVDS/2013 uskutočnenej dňa 11.03. 2013

Prítomní členovia komisie :
Predseda komisie
Ing. Pavol Hollý
Členovia komisie :
Ing. Ján Olejník
Ing. Peter Strieška
Ing. Jozef Vyslúžil
Ing. arch. Jolana Kossuthová
Garant komisie :
Bc. Miloš Mičega – oddelenie bývania, výstavby a dopravy
Ostatní prítomní :
PaedDr. Soňa Kresánková – MsÚ Trenčianske Teplice, odd. podnikania a životného
prostredia

Program :
1. Úvod.
2. Schválenie programu.
3. Prerokovanie návrhu VZN o Mesta Trenčianske Teplice o verejnom poriadku
a čistote.
4. Informácia o rekonštrukcii domu smútku v Trenčianskych Tepliciach.
5. Rôzne.
6. Záver.

K jednotlivým bodom programu :

1. Úvod
-

Predseda komisie Ing. Pavol Hollý privítal všetkých prítomných. Na začiatku uviedol, že
komisia je uznášania schopná, prítomní boli 5 členovia komisie. Ako zapisovateľ bol
určený garant komisie Bc. Miloš Mičega, overovateľ Peter Ďurina.

2. Schválenie programu
-

Predseda komisie Ing. Pavol Hollý predniesol program zasadnutia.
Program bol schválený jednomyseľne.
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3. Prerokovanie návrhu VZN o Mesta Trenčianske Teplice o verejnom poriadku
-

a čistote.
Dohodnuté bolo, že návrh VZN bude na pripomienkovanie zaslaný členom komisie
elektronicky dňa 12.3. 2013. Pripomienky sa budú môcť zaslať elektronicky do 20.3.
2013.
Komisia uvedené jednomyseľne schválila.

-

Ing. Peter Strieška požaduje umiestniť smetnú nádobu na Nádražnej ul. ku objektu
Kristoff plaza z dôvodu pohybu psičkárov.
Ing. arch. Jolana Kossuthová požaduje premiestniť kontajnery 1100 l pri zdravotnom
stredisku.
Komisia uvedené jednomyseľne schválila.

4. Informácia o rekonštrukcii domu smútku v Trenčianskych Tepliciach.
-

-

-

-

Garant komisie uviedol, že mesto dostalo potvrdené pridelenie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu Domu smútku z fondov EÚ. Práce sa môžu začať do 1 mesiaca.
Ing. Peter Strieška upozorňuje na cenu rekonštrukcie v tom zmysle, že je vysoká. Dodáva,
že budova domu smútku je dobrom stave a nemusí sa celá odstrániť. Stačia nové chladiace
boxy a odstrániť zatekanie.
Garant komisie upozornil na tú skutočnosť, že cena je na základe verejného obstarávania
ešte z roku 2011. Súťaž bola oznámená vo vestníku v máji 2011. Ďalej dodal, že dnes je
rekonštrukcia objektu v takom administratívnom stave, že všetko je nastavené na
zazmluvnenú cenu, teda žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Garant komisie ďalej uviedol, že rozsah prác už bol prerokovaný na predchádzajúcich
zasadnutiach komisií, napr. dňa 8.2. 2012. Taktiež bol spracovaný statický posudok, ktorý
nastolil otázku výmeny strešnej konštrukcie.
Garant komisie uviedol, že stavba sa bude financovať z fondov EÚ, mesto bude len
participovať na finančných nákladoch.
Ing. Peter Strieška požaduje predložiť výkaz výmer na ocenenie s tým, že ceny od roku
2011 išli o 40 % smerom dole.

5. Záver.
-

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 11.3. 2013

Zapísal : Bc. Miloš Mičega

Predseda komisie : Ing. Pavol Hollý

