Príloha č. 3 k bodu č. 6 programu verejného OZ konaného dňa 20.02.2020



Prekládka vedenia optika – Telekom informácia od p. Matejku zo spoločnosti Telekomu, v súvislosti
s požiadavkou na preložku telekomunikačných zariadení v obci Zvončín na hlavnej ulici v smere od
OcÚ, celkové náklady na preložku telekomunikačných zariadení bude v zmysle zákona č. 351/2011 Z.
z. o elektronických komunikáciách znášať investor výstavby chodníka, nakoľko sa jedná o vyvolanú
investíciu stavebnou činnosťou čiže obec Zvončín. Spoločnosť Telekom v rámci ústretovosti,
zabezpečí iba dodávku nových telekomunikačných stĺpov s nosnými betónovými pätkami s tým, že
zvyšný materiál a celkové práce spojené s preložkou telekomunikačných vedení a zariadení, bude
hradiť v plnom rozsahu investor výstavby chodníka a to Obec Zvončín. Cenová ponuka na uvedenú
prekládku bola zaslaná od spoločnosti SUPTEL dňa 10.02.2020. (obhliadka na mieste v obci dňa
24.01.2020 p. Matejka + p. Szabó). CP na prekládku stĺpov vo výške 8 157,061€ bez DPH, prekládka
optiky vo výške 8 809,881€ bez DPH. Bola uplatnená reklamácia optiky, zaslaná fotodokumentácia –
prepad chodníkov v lokalite Veselá, termín obhliadky bol 17.02.2020, oprava bude realizovaná v 8.-9.
týždni. Staro



vzhľadom na realizáciu I. etapy chodníkov a parkovacích miest má obec k dispozícii právoplatné
rozhodnutie na výrub stromov, kríkov (lokalita pred bytovkami) + povolenie z odd. výrubov na
presadenie 1ks sekvojovca do záhrady za OcÚ



na žiadosť OZ bol starostkou obce zrealizované verejné obstarávanie na realizáciu projektu chodníky
a parkovacie miesta, do verejného obstarávania sa zapojili 2 spoločnosti, najnižšia ponuka bola od
spoločnosti CS s.r.o, Trnava, ktorá je schopná od 1.3.2020 projekt realizovať, cena 119 000€ s DPH,
po konzultácii pri jednotlivých položkách bola suma ponížená o 12 431€ (zastávka, lavička, kôš,
zeleň), ktoré si vie obec zabezpečiť na priamo



Lokalita Nad Tehelňou – k dnešnému dňu počet skolaudovaných domov je 0, z dôvodu nepripojenia
na elektrické vedenie – opätovné odvolanie zo strany p. Pobieckého.



Od spoločnosti ISMONT zaslaná zmluva na bezodplatnú rekonštrukciu priestoru pri MŠ, zmluva bola
doručená starostke, vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečila starostka obce. Zmluva bola
starostkou posunutá obecnému zastupiteľstvu spolu s návrhom vizualizácie rekonštrukcie priestoru.



osobné stretnutie starostky s investorom p. Partel dňa 7.2.2020 na OcÚ – rešpektuje schválené VZN
č.1/2019 o miestnom poplatku za rozvoj a bude sa ním riadiť. Dar obci vo výške 45 000€ neposkytne,
do 19.02.2020 nám uplynula lehota na vyjadrenie jednotlivých inštitúcií v súvislosti s návrhom zmeny
územného plánu „Horné Pole“



VTR spoločnosť – starostka vyzvala spoločnosť na obhliadku a doloženie zmluvy o umiestnení
zariadenia, vrátane prenájmu priestorov a energií na budove kultúrneho domu. Následne starostka
zabezpečila premeranie odberu elekt. energie u kvalifikovaného revízneho technika dňa 14.02.2020
(vyhotovená fotodokumentácia 14.2.2020). Spotreba elektrickej energie je 4231,08 Kw, 2,01 ampéra
za priamy odber. Vzhľadom na poškodenie majetku obce – zatekanie miestnosti kuchyne v KD budeme
náhradu škody za neodborné osadenie antény.



obec opakovane urgovala spoločnosť TAVOS o opravu po riešení havarijného stavu pred RD č. 279 p.
Habala – oprava doriešená. Nakoľko vlastníkom komunikácie pred bytovkou TT Správa ciest boli
informovaný o poškodení. Miestna komunikácia pred RD č.84 – opravu MK bude musieť zrealizovať
vlastník prípojky, nakoľko neodporným zasypaním bol spôsobený prepad MK



písomné vyžiadané stanovisko TT Správa ciest – k priechodu pre chodcov p. Zaťková, žiadosť zaslaná
dňa 29.1.2020 opakovane vyžiadané dňa 11.02.2020. Vyjadrenie dopravného oddelenia v TT nie je
možné umiestniť v danej lokalite (horná zástavka) priechod pre chodcov, nakoľko sa zmenil zákon.

Umiestnenie priechodu pre chodcov je možné len v prípade dobudovania chodníkov z oboch strán.


požiadavka na policajné odd. v Cíferi o zvýšenie monitoringu obce vzhľadom na zvýšený výskyt
podávania alkoholu a drog maloletým osobám, žiadam občanov o zvýšenú obozretnosť a informácie



vzhľadom na nástup novej pracovnej sily na obecný úrad boli oslovené spoločnosti a následne
vypracované cenové ponuky na nábytok – umiestnenie obecný úrad, dodanie nábytku 13.03.2020.
o Abwood vo výške: 6 031,06 s DPH
o G&P Group vo výške: 8 820,- s DPH
o KONIMPEX vo výške: 7 663,20 s DPH



25.01.2020 obhliadka nehnuteľného majetku obce prítomní boli 5 poslanci, zápis z obhliadky bo
vypracovaný obecným úradom, poslancom bol predložený na vedomie



zakúpené nové riady do MŠ ŠJ



Najbližšie akcie konané v obci sú nasledovné:
o
o

27.03.2020 – Noc s Andersenom
10.05.2020 – Deň Matiek

