OZNAM zo zasadnutia riadiaceho výboru dňa 3.5.2017:
Po pracovnej porade riadiaceho výboru dávame do pozornosti nasledovné
informácie:
1. Dňa 27.4.2017 sa uskutočnil kontrolný deň a na základe vyhodnotenia
stavu postupu prác na výstavbe cestných komunikácií a IS dodávateľ
predpokladá ich ukončenie do 15.6.2017. Termín je za predpokladu, že
vývoj počasia bude priaznivý pre stavebné činnosti.
2. Dňa 19.5.2017 bude k dispozícií bager na nakladanie zeminy. Podmienky
získania zeminy pre členov a nečlenov boli stanovené na členskej schôdzi
dňa 27.10.2016.
3. Žiadame členov (majúcich prednostné právo) – záujemcov, aby svoj
záujem nahlásili a zároveň zaplatili stanovený poplatok za naloženie
zeminy v stanovenom termíne v sídle OZ:
10.5.2017 9:00 - 10:00 hod. a 16:30 – 17:30 hod.
17.5.2017 9:00 - 10:00 hod. a 16:30 – 17:30 hod.
 poplatok za naloženie 35 m3 (cca 35 lyžíc bagra) je 25 € (1tatra
cca 7 lyžíc – 5 € ) v súlade s uznesením členskej schôdze

4.
5.

6.
7.

 prepravu si zabezpečuje objednávateľ, respektíve nahlási záujem a
platbu za dopravu si rieši sám!
Po naplnení požiadaviek členov, bude pokračovať predaj zeminy aj
navyše pre členov i nečlenov v zmysle uznesenia – 1 tona (1,5 m3 ) za 7 €.
Výbor žiada stavebníkov a majiteľov stavieb, ktorí majú záujem
o pripojenie – zafukovanie (na optiku), aby to urýchlene nahlásili
emailom na riadiaci.vybor@ibvzahumniekrasna.sk .
Riadiaci výbor následne, vzhľadom na dohovor s VSD, podá spoločnú
požiadavku a spätne oznámi po stanovení termín zafúknutia.
Majitelia si až následne zvolia provaidera. Z dostupných informácií –
v súčasnej dobe ešte nie je úplne ukončené zmluvné konanie medzi
jednotlivými dodávateľmi internetového signálu. Zoznam provaiderov
bude oznámený na stránke http://www.ibvzahumniekrasna.sk/ a
www.facebook.com/Občianske-združenie-IBV-Záhumnie-Krásna.
Nasledujúca členská schôdza je plánovaná na druhý týždeň v mesiaci jún.
Žiadame všetkých členov, aby rešpektovali naše pracovné povinnosti
a súkromie a informácie žiadali osobne v čase úradných hodín a nie
telefonicky a emailom. Predpokladáme, že osobne budú ich všetky
otázky v plnej miere zodpovedané.
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