Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Nižnom Hrabovci
zo dňa 20.03.2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 20.03.2015 prerokovalo
materiály podľa schváleného programu a prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu o verejnom obstarávaní „Výmena PVC podláh“ ZŠ Nižný Hrabovec
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

doporučuje
starostke obce Kataríne Špallerovej zabezpečiť rozlíšenie platnej a neplatnej Zmluvy o dielo
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

Správu HK o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v podmienkach miestnej samosprávy
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci
berie

na vedomie

informáciu o havarijnom stave kanalizácie
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

ukladá
predsedovi komisie pre životné prostredie Ing. Jurajovi Minarčinovi preveriť funkčnosť trasy
a usadzovacej nádrže bývalej ČOV ZŠ a v prípade potreby navrhnúť riešenia preukázateľných
nedostatkov
T: apríl 2015
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Obec Nižný Hrabovec
Obecný úrad Nižný Hrabovec
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 20.03.2015 v budove KD
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Stanovisko k verejnému obstarávaniu „Výmena PVC podláh“
Havarijný stav kanalizácie
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1.: Zasadnutie OZ otvorila o 17.30 hod. a viedla starostka obce Katarína Špallerová.
Oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol na jej návrh zmenený a doplnený.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Stanovisko k verejnému obstarávaniu „Výmena PVC podláh“
Správa HK z následnej finančnej kontroly
Havarijný stav kanalizácie
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Nový program bol prítomnými poslancami Ing. Jurajom Minarčinom, Františkom Bujkom,
Mgr. Ľubomírom Šinalom, Jánom Ratajom, Ing. Jozefom Kovaľom a Máriou Stuľakovou
jednohlasne schválený.
Na návrh starostky obce boli do návrhovej komisie schválení: Ing. Juraj Minarčin a Ing. Jozef
Kovaľ za overovateľov zápisnice: Mária Stuľaková a František Bujko. Návrh bol 6
prítomnými poslancami schválený.
K bodu 2.: Starostka obce konštatovala, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
OZ boli splnené.

-2K bodu 3.: Starostka obce informovala poslancov o podanej žiadosti na Odbor školstva
okresného úradu v Prešove o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu
potreby výmeny PVC podláh v ZŠ Nižný Hrabovec a o následnom pridelení finančných
prostriedkov. Dňa 22.12.2014 splnomocnila RNDr. Vladimíra Hričáka k zabezpečeniu
procesu verejného obstarávania zákazky s názvom „Výmena PVC podláh“ a na činnosti
spojené s verejným obstarávaním. Do súťaže sa prihlásilo 7 firiem. Najnižšia cenová ponuka
26.397,60 € došla od firmy STELL s.r.o. a s touto firmou bola podpísaná Zmluva o dielo. Dňa
21. januára začali práce a 12. marca 2015 boli práce ukončené. Obec obdržala 35 000 €, práce
činili 26 397,60 € a ušetrený rozdiel 8 602,40 € bude vrátený na účet MŠVVaŠ SR. Zo strany
verejného obstarávateľa došlo k niekoľkým pochybeniam ako napr. v Zmluve o dielo bolo
uvedené nesprávne priezvisko starostky obce, omyl v cene diela, chybné dátumy v
dokumentácii. Po prediskutovaní 6 prítomní poslanci zobrali informáciu na vedomie a
doporučili starostke rozlíšiť platnú od neplatnej Zmluvy o dielo.
K bodu 4.: HK Miklošová predložila poslancom OZ Správu z následnej finančnej kontroly.
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení zák. č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ohľadne zákazky „Výmena PVC podláh“ v Základnej
škole Nižný Hrabovec. Prítomní 6 poslanci zobrali správu HK na vedomie.
K bodu 5.: Starostka obce a zástupca starostky informovali poslancov o havarijnom stave
kanalizácie. V areáli Bukózy z poškodeného vysokotlakého potrubia obecnej kanalizácie
začali vytekať výkaly a splašky, z ktorých sa vytvorilo „jazero“ v šírke 3 m a dĺžke cca 60 m.
Starostka pochválila vedenie Bukózy, že hneď začali riešiť vzniknutú situáciu, zabezpečili
potrebné mechanizmy a nasadili pracovníkov za účelom odstránenia poruchy. Zástupca
starostky pripomenul, že v prípade uplatnenia náhrady vzniknutých nákladov na opravu zo
strany Bukózy Holding a.s. obec bude tieto skutočné náklady akceptovať. Zástupca starostky
Rataj ďalej navrhol, aby sa zistilo v akom stave je bývala ČOV ZŠ, aby v prípade poruchy
bolo možné odkloniť kanalizáciu na túto čističku. 6 poslanci OZ zobrali informáciu
o havarijnom stave kanalizácie na vedomie a uložili predsedovi komisie pre životné prostredie
Minarčinovi, aby preveril funkčnosť bývalej trasy čističky ZŠ a s výsledkom a návrhmi
riešenia oboznámil starostku obce do konca apríla 2015.
K bodu 6.:
- Starostka obce informovala poslancov o podnete na možné porušenie zák. č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny, ktorý bol podaný zo strany občanov na Okresný úrad Prešov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, týkajúci sa výrubu dreva v k. ú. Nižný Hrabovec.
- Poslanec Bujko predniesol problematiku záplav na Osičí. Starostka obce bude rokovať
s pánom Nemčíkom (terajší majiteľ Agrofytu) ohľadne preorania, čím by sa zabránilo
zaplavovaniu v prípade dažďov.
- Poslanec Šinal vystúpil s potrebou vykonania opráv na multifunkčnom ihrisku.

-3- Poslanec Šinal sa pýtal, či sa budú robiť chodníky. Starostka obce mu odpovedala, že zatiaľ
nie, najprv sa musí poriešiť kanalizácia.
- Poslanec Kovaľ vystúpil s poznámkou, že je potrebné opraviť výtlky na miestnej
komunikácii od križovatky č. d. 266 – smerom na Kučín.
K bodu 7.: Poslanec Minarčin za návrhovú komisiu predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol
poslancami OZ schválený počtom 6 zo 6 prítomných.
K bodu 8.: Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie o 20.20 hod. ukončila.

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mária Stuľaková

...................................................

František Bujko

..................................................

