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Vec: Petícia za účelom realizácie cesty na ul.└Štefana Hozu a Dezidera Štraucha v Smižanoch
- odpoveď
┘
Dňa 12.02.2018 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť spolu s petíciou občanov o riešenie stavu
miestnej komunikácie na ul. Štefana Hozu a Dezidera Štraucha.
Obec v roku 2014 prevzala od dodávateľa stavby zrealizovanú staveniskovú komunikáciu, ktorá je
napriek tomu, že už bola minimálne 4-krát opravovaná, zničená hlavne v dôsledku intenzívnej
stavebnej činnosti jednotlivých investorov a tiež neohľaduplnosti vodičov nákladných vozidiel
a stavebných mechanizmov dovážajúcich stavebné materiály. Sme si vedomí stavu komunikácie,
avšak uvedená komunikácia stále má charakter staveniskovej komunikácie.
Aj keď výstavba v uvedenej lokalite nie je ešte ukončená a hrozí stále riziko poškodenia finálnej
komunikácie, obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.2.2018 prijalo uznesenie,
v ktorom uložilo oddeleniu výstavby pripraviť podklady a vyhlásiť verejné obstarávanie na
realizáciu komunikácie v lokalite Panský kruh na uliciach Dezidera Štraucha a Štefana Hozu do
15.4.2018.
Toho času máme zaktualizovaný rozpočet stavby, ktorý bude slúžiť ako stanovenie predpokladanej
hodnoty zákazky pre vyhlásenie verejného obstarávania a v tomto týždni plánujeme zadať výzvu na
predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania. Termín začatia realizácie stavby za
predpokladu riadneho priebehu súťaže bez podania námietok je stanovený na mesiac jún 2018.
Verím, že verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby prebehne bez predlžovania termínov,
následne obecné zastupiteľstvo bude rozhodovať o spôsobe financovania stavby a tak budeme môcť
stavbu realizovať v predpokladanom termíne.
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o obsahu odpovede informovali ostatných
obyvateľov, ktorí sú podpísaní na petícii.
S pozdravom

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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