Doplnenie ZÁPISNICE
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici konaného dňa 13. júla 2017
o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti KD v Spišskej Teplici

Dňa 13. júla 2017 sa v zasadacej miestnosti KD v Spišskej Teplici konalo zasadnutie Obecného
zastupiteľstva, z ktorého bola spísaná zápisnica. Dňa 24.7.2017 Ing. Mária Klára Martinková –
prednostka Obecného úradu v Spišskej Teplici podala návrh na doplnenie zápisnice v bode 5 –
Žiadosť o NFP – Rekonštrukcia MŠ o podrobné informácie, ktoré boli poskytnuté poslancom pred
hlasovaním.
Zápisnica sa dopĺňa v bode 5 - Žiadosť o NFP – Rekonštrukcia MŠ o predložený návrh:
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že kompletná rekonštrukcia MŠ je nevyhnutná,
pretože ide o budovu postavenú pred takmer 50 rokmi. Možnosť získať financie je na zvýšenie
kapacity materskej školy zo súčasných 73 na 88 detí, spracovaný bol projekt na rekonštrukciu tak,
aby spĺňala všetky súčasné hygienické a bezpečnostné normy a bola zabezpečená funkčnosť škôlky
– bezbariérový vstup, jeden vchod, zriadenie jedálne a spální, keďže v súčasnosti sa deti hrajú, spia
i stravujú v stiesnených triedach. Potrebné je vyregulovať kúrenie, vymeniť elektroinštaláciu
a zatepliť strechu a fasádu, vymeniť prvky na detskom ihrisku v areáli. Podľa výkazu výmer
a prieskumu trhových cien je predpokladaná výška investície 523 056€ s DPH, čo je nereálne
financovať z rozpočtu obce. Možnosť získať nenávratný finančný príspevok do výšky 268 850€ by
značne pomohla zrealizovať kompletnú rekonštrukciu tak, aby ďalších 30 rokov nebolo potrebné
opakovane riešiť havarijné stavy a získať aj značné úspory na prevádzku budovy. Náklady je možné
rozdeliť do 2 rozpočtových rokov a je predpoklad, že skutočná suma potrebná na stavebné práce
bude o niekoľko desiatok tisíc nižšia, ak sa bude časť realizovať formou in-house zákazky a časť
verejným obstarávaním. Starosta obce nechal na zvážení poslancov, nech rozhodnú, či za týchto
podmienok sa bude v projekte pokračovať.
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