Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 15. apríla 2009
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Ochutnávka vín Podzoborského regiónu
Rekonštrukcia a prestavba ZŠ na MŠ
Informácia o nákupe služobných motorových vozidiel
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr.
Ladislav Kottlík. V úvode privítal prítomných členov OZ a konštatoval, že na rokovaní je
prítomná nadpolovičná väčšina členov OZ, preto prehlasuje rokovanie za uznášania schopné.
Súčasne predniesol návrh programu rokovania a žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému
programu alebo na jeho doplnenie.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal návrh na doplnenie programu rokovania o bod – zber
a uloženie odrezkov drevín a objemnejších odpadov.
Predsedajúci dal hlasovať za predložený návrh spolu s jeho doplnením.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 (Ing. Hlavatý, JUDr. Vereš, Kováčiková, Janík, Kazán, Ing. Kováč)
za:
6
proti:
0
zdržali sa:
0
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol:
Za overovateľov zápisnice navrhol:

Ing. Igora Hlavatého a Ing. Pavla Kováča
p. Alexeja Janíka a p. Ladislava Kazána

Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 6
za: 6

proti: 0

zdržali sa : 0

Na rokovanie sa dostavili Ing. Valaška a p. Dojčan.
3. Ochutnávka vín Podzoborského regiónu
Pán starosta informoval prítomných o doposiaľ vykonaných prípravách na IX. Výstavu vín
Podzoborského regiónu, ktoré sa bude konať 24. – 26. 4. 2009 v miestnom kultúrnom dome.
Komisia, ktorá bola zriadená za účelom zabezpečenia prípravy tejto akcie sa zišla dvakrát,
určil sa harmonogram podľa ktorého prebieha celá príprava. Ďalej informoval prítomných, že
organizátori rátajú s cca 300 vzorkami vín a z toho dôvodu sa oslovili 18 degustátori, ktorí

budú v 6 skupinách prevádzať hodnotenie vzoriek dodaných vín. Zber vzoriek sa bude konať
16. a 17. apríla, hodnotenie degustačnou komisiou sa uskutoční 21. apríla. Výstava
a ochutnávka pre verejnosť bude prístupná od 24.- 26. 4. v malom kultúrnom dome. 24. apríla
bude slávnostné otvorenie so začiatkom o 17,00 hod. za prítomnosti hostí – degustátorov,
starostov obcí Podzoborského regiónu, hostí z Maďarska a poslancov OZ. V sobotu
a v nedeľu bude výstava otvorená pre verejnosť. Navrhuje sa vstupné 3 eurá pre každého
návštevníka v cene ktorej je zahrnutá ochutnávka vín podľa vlastného výberu. Vystavovatelia
vín jeden degustačný pohár a jeden katalóg vystavovaných vín obdržia zdarma. Návštevníci,
ktorí nebudú vystavovať svoje vína si budú môcť zakúpiť katalóg vystavovaných vín za 1
euro a degustačný pohár za 2 eurá.
-

Ing. Valaška, poslanec OZ mal pripomienku, že hovoril s poslancom z Hajmáskéru
a ten ho oslovil, prečo neboli aj oni ako družobná obec upovedomení o pripravovanej
výstave vín. Oni sa to dozvedeli od niektorého starostu z Východobalatonského
regiónu.
- P. starosta odpovedal, že táto výstava sa tento rok usporadúva v poradí deviatykrát.
Regionálne združenie podzoborských obcí pravidelne oslovuje družobné obce
Východobalatonského regiónu, aj tento raz to tak bolo. Ak však z Hajmáskéru chcú
priniesť vzorky vín, nebude žiaden problém. Nerozumie, prečo p. Ing. Valaška, keď sa
dozvedel o tom, že aj naši družobní partneri majú záujem o túto výstavu, sa skôr
neohlásil, už by sa táto vec mohla vyriešiť.
- P. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku, že ak z Hajmáskéru prejavili svoj záujem
o výstavu vín, treba ich pozvať a umožniť im predložiť vzorky ich vín.
- P. starosta dodal, že im zavolá a usmerní ich, kde budú mať z Východobalatonského
regiónu zberné miesto, aj oni svoje vzorky môžu na to miesto odniesť. Ešte požiadal
poslancov OZ, kto by mal možnosť pomôcť pri zbere vzoriek vo štvrtok a v piatok
a taktiež v utorok popoludní byť nápomocní pri degustácii nech sa ohlásia.
- P. Janík, poslanec OZ prisľúbil svoju pomoc vo štvrtok.
- P. Kazán, poslanec OZ sa prihlásil, že môže pomôcť pri preberaní vzoriek v piatok.
- P. Dojčan, poslanec OZ sa prihlásil, že v utorok bude prítomný pri degustácii, zároveň
mal pripomienku, že by bolo dobré osloviť miestnych podnikateľov o sponzorstvo
a každý sponzor by mohol byť uverejnený vo vydanom katalógu.
- P. Hanzelíková, členka OZ sa prihlásila, že osloví sponzorov.
- P. starosta vyzval členov komisie, aby sa zapojili do oslovenia sponzorov. Ďalej
navrhol, aby sa komisia ešte zišla v pondelok a upresní sa text do pripravovaného
katalógu a taktiež sa prevedú potrebné prípravné práce spojené s degustáciou
v kultúrnom dome.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že do katalógu stačí pripraviť menej textu,
lebo to bude veľa roboty triediť a pospájať strany.
Poslanci nepovažovali za dôležité hlasovať o predloženej informácii.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu starostu obce o priebehu organizovania degustácie vín Podzoborského regiónu.
Uznesenie č. 24/2009-OZ

4. Rekonštrukcia a prestavba ZŠ na MŠ
Pán starosta informoval prítomných, že na rekonštrukciu ZŠ na MŠ bolo vypísané verejné
obstarávanie na základe oznámenia zverejneného vo vestníku ÚVO. Súťažné podklady si
vyžiadali štyri spoločnosti. Do súťaže sa prihlásili dve spoločnosti INPEK, s.r.o. Nitra
a Stavouniverzál, s.r.o. Kysucké Nové Mesto. Cenové ponuky jednotlivých uchádzačov sú
nasledovné: INPEK, s.r.o. ponuková cena 855.817,24 €; Stavouniverzál, s.r.o. Kysucké Nové
Mesto ponuková cena 925.236,09 €. Požadovanú zábezpeku uhradila iba spoločnosť INPEK,
s.r.o. preto Stavouniverzál, s.r.o. bola vylúčená zo súťaže. Obe spoločnosti prekročili výšku
rozpočtu stavebnej časti, kde sú rozpočtové náklady do 20 mil. Sk, ponuky sú vyššie. Komisia
sa zhodla neuzavrieť VO, ale dať si preveriť výkaz, výmer stavebnej časti rozpočtu. Po
prepočte nezávislými rozpočtármi sa zistil rozdiel vo výške cca 3 mil. Sk oproti pôvodnému
rozpočtu. Aj to je nižšia suma, ako predložili spoločnosti do súťaže. Verejné obstarávanie ešte
nie je ukončené. Konzultoval na MVRR SR ohľadom tejto situácie a tam bol upozornený na
podmienku ohľadom počtu zamestnancov uchádzačov. Stanovili sme podmienku 30
zamestnancov mesačne počas rokov 2005 – 2007, ktorou sme chceli zabezpečiť, aby sa
o výzvu zaujímali spoločnosti, ktoré aj dokážu uskutočniť práce. Iné podmienky okrem
minimálnej ceny sú už diskriminačné. Úrad pre verejné obstarávanie však túto podmienku už
tiež označil za diskriminujúcu, viac VO už bolo vrátených pre túto vypísanú podmienku.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, ako sa mohla uhradiť práca projektanta,
keď takto podhodnotil celkové náklady na stavebnú časť PD.
- P. starosta odpovedal, že z pôvodných projektov, ktoré boli vypracované na
rekonštrukciu ZŠ a boli vrátené obci, boli vybraté tie časti projektu, ktoré boli
potrebné na rekonštrukciu a prestavbu ZŠ na MŠ.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ mal pripomienku, že situácia je taká, že treba vypísať nové
verejné obstarávanie.
- P. starosta pripomenul, že z dôvodu diskriminácie už bolo verejné obstarávanie
viacerým obciam vrátené na opakovanie.
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že z dvoch prihlásených sa ťažko vyberá aj keď
jeden nesplnil podmienky, nezaplatil zábezpeku. Treba vypísať druhé kolo VO.
Hlasovanie za zrušenie podlimitnej zákazky Rekonštrukcie objektu ZŠ na ZŠ s MŠ a
opätovné vypísanie VO na dodávateľa stavebných prác na stavbe Rekonštrukcia základnej
školy na ZŠ s MŠ:
Prítomní:
10
Za:
10
zdržali sa:
0
proti: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Ruší
podlimitnú verejnú súťaž – „Rekonštrukcia objektu ZŠ na ZŠ s MŠ, Veľký Kýr podľa ods. 2)
§ 46 zákona č. 25/2006 nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné
obstarávanie a
schvaľuje
vypísanie nového verejného obstarávania: Podlimitná zákazka - „Rekonštrukcia objektu ZŠ na ZŠ
s MŠ, Veľký Kýr“ na dodávateľa stavebných prác.

Uznesenie č. 25/2009-OZ

5. Informácia o nákupe motorových vozidiel
Pán starosta ďalej informoval prítomných o nákupe 9 miestneho motorového vozidla
RENAULT MASTER. Vozidlo doviezli z Nemecka v celkovej hodnote 8480,69 Eur. Ďalej

informoval, že za havarovanú Škodu Octaviu poisťovňa Kooperatíva zaplatila obci zostatkovú
hodnotu 110.000 Sk. Za poškodené vozidlo ponúklo obci 55.000 Sk v prípade, ak jej obec
toto vozidlo odpredá.
Hlasovanie za odpredaj havarovaného motorového vozidla poisťovni Kooperatíva
Prítomní:
10
Za:
10
zdržali sa:
0
proti: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
informáciu o nákupe 9 miestneho motorového vozidla RENAULT MASTER a
schvaľuje
odpredaj havarovaného motorového vozidla
Kooperatíva.
Uznesenie č. 26/2009-OZ

Škoda Octavia prostredníctvom poisťovne

Pán starosta ďalej informoval, že motorové vozidlo Škoda 1203 je v nevyhovujúcom
technickom stave, možno iba motor je vhodný na ďalšie použitie. Bolo by vhodné odpredať
túto časť vozidla a odhlásiť motorové vozidlo na dopravnom inšpektoráte. Žiadal poslancov,
aby sa vyjadrili k tomuto návrhu.
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal pripomienku, aby sa predalo vozidlo alebo motor
vozidla ak bude záujemca.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či sa motor nemôže použiť do hasičského vozidla,
či je to vozidlo v dobrom stave.
- P. starosta odpovedal, že hasičské vozidlo je v dobrom technickom stave. On by
navrhol odpredať celé vozidlo v prípade záujmu alebo na súčiastky.
Hlasovanie za priamy odpredaj vozidla Škoda 1203
Hlasovanie:
Prítomní:
10
Za:
10
zdržali sa:

0

proti: 0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Odpredaj motorového vozidla Škoda 1203 priamym predajom.
Uznesenie č. 27/2009-OZ
Pán starosta vyzval p. Ing. Hlavatého, aby predniesol svoju pripomienku.
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal pripomienku k záhradnému odpadu. Mal dotaz, či by sa
veľké kontajnery nemohli umiestniť po uliciach, kde by ľudia mohli vynášať smeti, lebo ich
vynášajú do chotára. Keď sa neurobí nejaké opatrenie, môže sa stať, že niekto vynesený
odpad podpáli a celý chotár bude horieť. Poľnohospodárske družstvo musí zbierať
poroznášané smeti v chotári. Ak sa to nezmení, bude nútení prijať opatrenia voči porušiteľom.
- p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že motorovými vozidlami sa smeti nosia do kontajnera
pri cintorínoch. Nedá sa ustriehnuť, kto a aké smeti kde berie.
- P. starosta pripomenul, že do dvora bývalej Malokýrskej škôlky sa môžu vynášať odrezky
drevín, tam sa zbierajú aj staré elektrospotrebiče, PET fľaše, tetrapacky, fólie a pod., treba
však nahlásiť ak niekto tam chce vyniesť väčšie množstvo, lebo v opačnom prípade sa tam
zavezie rôzny domový odpad. Zbiera sa aj sklo, papier, ktorý od nás berú bezodplatne. Žiaľ
aj vyseparované odpady, lebo ich odberatelia nedokážu odobrať zostanú obci.

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
starostovi obce prijať opatrenie na zber nadmerného a objemné odpadu.
Uznesenie č. 28/2009-OZ
7. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre dňa 23.4.2009

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Alexej Janík
Ladislav Kazán
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...............................................

