napísaná

Zápisnica
na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteťstva v Slovenskej lJupči, ktoré sa
uskutočnilo 15.II.2017

Prítomní:podťa prezenčnej listiny
Neprítomní:
Ospravedlnil sa:

1. otvoreniezasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteťstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Miroslav Macák

2. Schválenie programu

a návrhovej

komisii

Starosta obce Ing. Miroslav Macák za členov návrhovej komisie odporuěil zvoliť Jozefa
Stanka, Mgr. Rolanda Lampera a JozefaPolievku, overením zápisnice odporučil zvoliť Ing.

Mateja Jakuša, Mgr. Michala Hlaváěa a písanímzápisnice poveril pracovníčkuOcÚ Líviu
Gondovú.

Diskusia
Starosta navrhol hlasovať za schválenie programuOZ,návrhovú komisiu
zápisnice.
Hlasovanie za

Za:

a overovateťov
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Proti: 0

Zdržali sa:0
O l5.35 prišiel Luboš Bakaljar

a

Mgr. Daniel Balaž

3. Budovanie prvkov zelenej

infraštruktúry v obci Slovenská llupča2. etapa spoluúčast'obce Slovenská lJupča na projekte

-

Ing. Krřo
v druhej etape sa jedná o vyhotovenie chodníkov, lavičiek a rigolov od
Podkonickej cesty smerom k Tríbelu. Je tam veťa vjazdoy, cezobecný pozemok.
Starosta - ak prejde l. etapa 39 000 €, potom pójdeme do druhej etapy. Do druhého kola
sme sa prihlásili dvaja, Banská Bystrica ide do tretieho kola. V treťom kole by bolo možné
dať Žiadosť o detské ihrisko. l. etapa aj druhá etapa budú ukončenévr. 2018. Budeme
musieť použit'ďalších70 000 €.
Diskusia
Stanko - koťko žiadame v l. etape a koťko v druhej?
Starosta - cca po 800 000 €.
Mgr. Solárik - čo neťrnancujeme z projektu?
Starosta - parkovacie miesta.
Ing. Krřo
ide o výzvu nazachylávanie dažďovej vody v krajine, preto to robíme v tomto
duchu. Návrh som robil tak, že palisandrovým obrubníkom som si posunul hranu chodníka.
Ale parkovacie miesta bude musieť zaplatiť obec.
Mgr. Solárik - niečo ste vraveli žetarnnemóže bý.
Ing. KriŽo -vjazdy do rodinných domov. Je to pomenované chodník, lebo má atribúty
chodníka,
Mgr. Solárik - jedná sa o európske peniaze, alebo štátne?
Starosta - štátne.

-

Mgr. Baláž - budú sa riešiťchodníky, zelený
Ing.

Kržo -

pás je po obidvoch stranách cesty?

výsadba bude do 1,2 m, nie je vysoká.

Mgr. Solárik - bude sa robiť VO na zhotoviteťa?
starosta - áno
Mgr. §olárik - bude to proces 3 mesačný,
Starosta - zaěnemužna jar.

Krřo -2.

etapaby sa možno stihla urobit'do konca roka 2018.
Bakaljar - etapy sú nezávislé na seba.
Starosta - v 2. kole sme riešili parkovacie miesta tak, že s projektant ámuž zakreslil presné
parkovacie miesta.
Mgr. Lamper - rieši sa aj napojenie na kanalizácill?
Ing. Krřo - nie. Mali by sme riešiťprípravu chráničiek nakabe|áň do zeme.
starosta - to móžeme pripravovať cez zimu. Musíme rátať cca 100 000 € a 37 000€
zrozpoětu.
Mgr. Baláž - je výsadba krovín v pásovej výsadbe, uvažuje sa aj s inými drevinami? Pri
Ilupčici sme už vypílili dva stromy, je potrebné vypíliťešte jeden strom, preto by sme mali
dať jednotnúvýsadbu.
Ing. Kržo - s rea|izátorom bude potrebné si sadnúť a zadefinovať, aký druh krovín
vysadíme.
Ing.- Jakuš - ako je riešný panelový chodník na Námestí SNP?
Ing. Kržo - panely sú odstránené, na tie ide skladba, podkladné vrstvy sú urobené, celá
plocha sa bude musieť vyrovnať, nič zásadné tam nie je, iba
nejakým spósobom upravený.
Ing.

Starosta navrhol hlasovať za schválenie poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskýnutia pomoci vo výške 39 337,50 €
a za zabezpeěenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
UZNESENIE č. 75 l20l7
Za:9

Proti: 0

Zdržalísa0
4. Záver
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oveóvateť I
Ing. Matej Jakuš

ru/a.,

overovateť II
Mgr, Michal Hlaváč
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