OBEC BREZOVIČKA, Brezovička 8, 082 74
Zápisnica
Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezovičke konaného dňa 23.1.2013 o 18.30
hod v kancelárii OcÚ.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Ing. Alena Kudová. Privítala prítomných a poznamenala,
že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Ďalej starostka vysvetlila, že stretnutie obecného
zastupiteľstva bolo zvolané na základe urgencie zo strany Správy a údržby ciest PSK, ktorá požadovala
schválenie projektového riešenia sanácie oporného múra a umiestnenie chodníka do toku potoka
pretekajúceho popri ceste.
Overovatelia zápisnice boli p. Ľ.Michálek a p. V. Ščavnický.

Program:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, kontrola plnenia uznesení
2. Riešenie opravy oporného múru a umiestnenie chodníka – schválenie financovania
spoločného projektu Správy a údržby ciest a obce Brezovička
3. Diskusia
4. Záver

K bodu 2 – Riešenie opravy oporného múru a umiestnenie chodníka – schválenie financovania
spoločného projektu Správy a údržby ciest a obce Brezovička
Starostka odprezentovala projektové riešenie sanácie oporného múru a umiestnenie chodníka do
toku, ktorý sa nachádza popri ceste III. triedy č. 018181. Zosuv oporného múra sa udial v novembri
2010. Cena chodníka, ktorú odhadol projektant bola 8500 € bez DPH. Ľ.Michálek nesúhlasil s touto
cenou a vyžadoval k tomuto riešeniu rozpočet, ktorý však nebol doložený. Podstatou riešenia
chodníka bolo umiestnenie plastovej rúry do toku a obsypanie pieskom a položením dlažby.
A.Polomský nesúhlasil s umiestnením rúry do potoka z dôvodu výskytu nebezpečenstva pri jej
upchatí. A. Kupčík nesúhlasil s tým, aby sa zasahovalo do pozemkov, ktoré sú umiestnené z druhej
strany potoka (Š. Bujňák, I. Micháleková, Ľ. Tomčufčík). V. Ščavnický sa vyjadril, že umiestnenie tejto
rúry má svoj zmysel a pokiaľ v nej budú umiestnené prečisťovacie šachty, nemalo by dôjsť k upchatiu
rúry.
K bodu 3 – Diskusia
Diskusia sa niesla v duchu čo najlepšieho vyriešenia daného problému s umiestnením chodníka, aby
sa urobila akási predpríprava.
Zapisovateľka:

Overovatelia:

Starostka:

