Zápisnica zo zasadnutia
Komisie finančnej a správy obecného majetku BSJ
konanej 30.6.2015 o 18,00 hod. v KD
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
Program:
1. Otvorenie
2. MUDr. Viera Benkovičová  žiadosť o vymaľovanie priestorov ambulancie
praktického lekára
3. MUDr. Viera Benkovičová  žiadosť o inštaláciu mreží na okná ambulancie
4. Inžinierske siete  IBV pri štadióne TJ Borský Svätý Jur
Pán Trnka navrhol doplniť body programu:
5. Informácia o vlastníctve pozemku pod stodolou pri zdravotnom
stredisku, ktorá je vo vlastníctve SAD Trnava, a.s.
6. Výstavba rodinných domov za záhradami smerom od Hliníka
7. Veľké pozemkové úpravy – pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu
8. Záver

1. Otvorenie
Predseda Komisie finančnej a správy obecného majetku P. Peter Holúbek otvoril
zasadnutia komisie a predstavil program zasadnutia
2. MUDr. Viera Benkovičová – žiadosť o vymaľovanie ambulancie
Členovia komisie sa zhodli v názore, aby si MUDr. Benkovičová riešila vymaľovanie
ambulancie vo vlastnej réžii. Po ukončení prác a predložení finančného vyúčtovania
odporúča FK ponížiť jej o túto finančnú čiastku nájom za rok 2015.
Termín: 31.8.2015
3. MUDr. Viera Benkovičová – žiadosť o inštaláciu mreží na okná ambulancie
Firma p. Milana Macejku predložila MUDr. Benkovičovej cenovú ponuku na
inštaláciu mreží na okná ambulancie  l okno v cene 160,00 € bez DPH a bez práce.

Členovia komisie odporúčajú, aby sa zabezpečenie priestorov ambulancií a lekárne
riešilo komplexne ako celok. Navrhuje, aby sa zabezpečenie riešilo formou alarmu.
Odporúčajú starostke obce, aby zistila záujem o zabezpečenie ambulancie
MUDr. Benkovičovej, MUDr. Petergáčovej a priestorov lekárne (APIS BULL, s.r.o.)
takouto formou. Náklady na inštaláciu a prevádzku by mali znášať nájomcovia.
Termín: 31.8.2015
4.

Inžinierske siete  IBV pri štadióne TJ Borský Svätý Jur
Z predloženej cenovej ponuky nie je jasné
čoho sa toto finančné vyčíslenie
konkrétne týka, či ide o vypracovanie projektovej dokumentácie, čo znamená
koordinácia. FK odporúča starostke predložiť konkrétne dokumenty, z ktorých bude
jasné a zrozumiteľné , čoho sa predložené finančné vyčíslenie týka.
FK odporúča starostke nechať vyhotoviť geologický prieskum v uvedenej lokalite
a tieto finančné náklady by sa premietli do ceny pozemku. Odporúča starostke vyvolať
rokovanie s SPP, Západoslovenskou energetikou , BVS o podmienkach vybudovania
sietí a možnosti prefinancovania.
Termín: 31.8.2015

5 . Informácia o vlastníctve pozemku pod stodolou pri zdravotnom stredisku
Nakoľko doposiaľ nebola zo strany starostky predložená OZ informácia
o vlastníctve pozemku pod stavbou, o forme prevodu, FK odporúča starostke
predložiť túto informáciu OZ.
Termín: 31.8.2015
6. Výstavba rodinných domov za záhradami smerom od Hliníka
FK odporúča starostke predložiť OZ informáciu o možnosti výstavby rodinných
domov smerom od Hliník, v akom časovom horizonte je podľa platného Uzemného
plánu Obce BSJ možnosť budovať novú lokalitu, aké sú možnosti a podmienky
pre výstavbu.
Termín: 31.8.2015
7. Veľké pozemkové úpravy – pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu
Nakoľko OZ doposiaľ neboli poskytnuté bližšie informácie o vzniku stavebných
pozemkov, ktoré by mali vzniknúť v rámci Projektu veľkých pozemkových úprav,
FK odporúča starostke predložiť OZ informáciu, kde by mala vzniknúť lokalita
pre výstavbu rodinných domov, aká je výmera týchto pozemkov a predpoklad
začatia výstavby.
Termín: 31.8.2015
8. Záver
Predseda FK p. Peter Holúbek poďakoval členom komisie za účasť a ukončil
zasadnutie.

Prílohy:
Prezenčná listina
Žiadosť MUDr, Benkovičovej
IBV pri štadióne – finančné vyčíslenie

––––––––––––––––––––
Bc. Mária Macejková
zapisovateľ 

––––––––––––––––––––
Peter Holúbek
predseda komisie

