ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 09.10.2013

Prítomní poslanci: 4

Ospravedlnení: p. Baránek, p. Nízka

Overovatelia: p. Klemon, p. Veselská

Program zasadnutia:
1. Verejné osvetlenie - riešenie.

Uznesenie č.60/2013
OZ v Kátove schvaľuje rokovanie podľa predloženého programu.
Hlasovanie:
za prijatie uvedeného uznesenia hlasovalo: 4
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

K bodu 1
Starostka obce privítala prítomných poslancov a hostí Mgr. Sedláka
a p. Mudrocha. Mgr. Sedlák požiadal o presné definovanie problému
ohľadom ktorého sa stretnutie zvolalo.
Starostka obce vysvetlila,
že sa jedná o zníženie intenzity svietivosti verejného osvetlenia.
Mgr. Sedlák na uvedené odpovedal, že rekonštrukcia VO v obci Kátov
spĺňa všetky predpísané normy, svietidlá sú stmievateľné. Výsledkom
rekonštrukcie je nielen energetická úspora ale hlavne obnova
verejného osvetlenia. Pán Viktor Klemon reagoval na uvedené, že
stmievateľnosť svietidiel sa podľa neho nevyužíva v plnom rozsahu
a dala by sa znížiť. Mgr. Sedlák odpovedal, že p. Klemon sa mýli
lebo uličné svietidlá sa stmievajú v nasledovných intervaloch:
Od 5.00 hod do 23,00 hod je 100% svietivosť.
Od 23,00 hod. do 24,00 hod. je 90 svietivosť.
Od 24,00 hod. do 3,00 je 70% svietivosť.
Od 3,00 hod. do 4,00 hod je 80% svietivosť.
Od 4,00 hod. do 5,00 hod. je 90% svietivosť.
Mgr. Sedlák ďalej skonštatoval, že ak by prišlo k zníženiu príkonu
na požadovaných 50% (namiesto 70%), tak svetelný tok klesne na 20%,
čo je prakticky tma. Ďalej povedal, že obec nesie zodpovednosť za
osvetlenia vozovky podľa noriem, čo by po znížení bolo porušené.

Mgr. Sedlák skonštatoval, že po znížení intenzity svietenia VO môže
naozaj prísť k úspore finančných prostriedkov cca 135 eur/rok. Ďalej
povedal, že investícia, ktorú by obec vynaložila na preprogramovanie
svietidiel je vyššia ako úspora a či je vôbec dobré a pre obec
výhodné sa do takého experimentu pustiť. Mgr. Sedlák tiež poukázal,
že ich zaskočila vysoká poruchovosť svietidiel ale tiež podotkol, že
boli vždy neodkladne opravené. Snažia sa prísť na pôvod porúch, čo
sa rieši spoločne s výrobcom uvedených svietidiel. Pán Viktor Klemon
podotkol, že pri rekonštrukcii VO mohli byť prevedené menšie údržby
na VO na čo Mgr. Sedlák odpovedal, že údržba vedenia nebola
predmetom zadania a že výmena vedenia by bola pre obec finančne
náročná. Ďalej pán Viktor Klemon upozornil na to, že mohli byť
vymenené aspoň drobnosti (prasknuté izolátory), na čo pán Mudroch
odpovedal, že sa to nedalo zlúčiť a že sa robili len práce v zadaní.
Ďalej prebiehala bohatá diskusia ohľadom pozáručného servisu,
náhradných dielov a iného. Po uvedenej diskusii skonštatoval pán
Marián Klemon, predseda FaRK, že z uvedeného vyplýva, že úspora nie
je až taká vysoká, finančný efekt by nebol až taký viditeľný
a navrhuje, aby VO zostalo v pôvodnom stave. Tiež podotkol, že by
bolo vhodné zistiť možnosti poistenia VO (zaistiť cenové ponuky).
Starostka obce ďalej požiadala p. Mudrocha a p. Viktora Klemona, aby
spoločne prezreli stav vedenia VO, ktoré sa po uvedenej obhliadke
opraví. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť, Mgr. Sedlákovi
a pánovi Mudrochovi za ozrejmenie situácie.
Uznesenie č.61/2013
OZ v Kátove schvaľuje ponechať verejné osvetlenie v pôvodnom stave
a nemeniť intenzitu stmievanaia.

Hlasovanie:
za prijatie uvedeného uznesenia hlasovalo: 4
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0
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starostka obce

.............................
overovatelia zápisnice

Výpis uznesení OZ
z mimoriadneho zasadnutia konaného
dňa 09.10.2013
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