ZÁPISNICA
z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 31. 8. 2015
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Patrik Bobák, Marián Čarnický, Ondrej Klekner, Ján Soveľ - poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
PhDr. Jarmila Gabonayová- sekretariát starostu obce, investičný referát
Ernest Pytel – pracovník obecnej polície
Ospravedlnení: Bc. Daša Baniaková, Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová, Dušan
Slivka
Verejnosť: Vladimír Geletka, Michal Pronský
Program:
1.
Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2.
Renovácia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci
Nálepkovo
3.
Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 10,05 hod.
V tomto bode programu zástupca starostu obce konštatoval, že z celkového
počtu 9 poslancov OZ je prítomných 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Zástupca starostu obce predložil návrh programu
9. zasadania OZ v zmysle pozvánky zo dňa 28.8.2015. Takto predložený návrh
bol schválený 5 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:

PhDr. Jarmila Gabonayová
sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ondrej Klekner, Marián Čarnický
Za overovateľov boli určení:
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Bod č. 2:
Renovácia miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci
Nálepkovo
Dňa 27.8.2015 ma požiadali poslanci Ján Plencner a Ján Soveľ o zvolanie
obecného zastupiteľstva v tejto veci. Meritum veci je v tom, že v rámci
verejného obstarávania na renováciu MK a VP v obci sme vyčerpali vysúťažený
limit 30 000,-- eur bez DPH. Poslanci predkladajú do pléna návrh na diskusiu,
aby sa pokračovalo v renovácii MK a VP, pretože cenová relácia zhotoviteľa je
veľmi výhodná a argumentujú, že sú pod tlakom voličov - občanov, ktorí sa
dožadujú pokračovania prác v tejto oblasti. K dnešku počas obnovy povrchu
cesty II/546 patriacej Košickému samosprávnemu kraju bolo v obci
zrenovovaných celkom 3 454,2 m2 MK a VP v priemernej cene 10,82 eur za 1
m2. Táto výhodná cena je z dôvodu využitia stavebných strojov a nákladných
áut, ktoré sa podieľajú na renovácii cesty II/546 .V priebehu 36. týždňa t.j. v
dňoch 31.8.2015 - 4.9.2015 budú práce na ceste II/546 ukončené. Po
konzultáciách s dozorujúcim majstrom stavby v týchto dňoch kapacitne by
zvládli aj renováciu 1 220 m2 MK a VP v obci na pôvodnej cenovej úrovni.
Z tohto dôvodu Vám poslancom zastupiteľstva predkladám na zváženie a k
diskusii predmetné uznesenie poukazujúc na skutočnosť, že v uplynulom
volebnom období bola realizovaná renovácia MK a VP v cenovej úrovni 13,50 15,00 eur aj s DPH za 1 m2.

Rozprava:
Ján Plencner – predniesol dôvodovú správu
Ing. Klaudia Baranová – mám k tomu pár pripomienok. Ako je možné, že dvaja
poslanci zvolali OZ? Náš rokovací poriadok hovorí, že 1/3 poslancov môže
zvolať zastupiteľstvo.
Starosta obce – zastupiteľstvo som zvolával ja, a nie poslanci. Dvaja poslanci
ma ústnou formou požiadali o zvolanie zasadnutia.
Ing. Klaudia Baranová – v písomnej forme je uvedené, že dvaja poslanci
požiadali starostu, aby zvolal zastupiteľstvo.
Starosta obce – áno, dvaja poslanci ma požiadali o zvolanie OZ, ale nie
písomnou formou, ale túto požiadavku prezentovali ústnou formou na základe
intervencii občanov oboch poslancov. Ja, ako starosta obce môžem zvolať
rokovanie OZ, v zmysle rokovacieho poriadku na prerokovanie závažných
a naliehavých úloh.
Ing. Klaudia Baranová – zvolala som ich na neformálne stretnutie, lebo som
ich potrebovala. Ďalšia moja otázka je, že z akých peňazí to bude uhrádzané? Je
to suma s DPH?
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Starosta obce – v rozpočte na rok 2015 sú na to peniaze. Na miestne
komunikácie je rozpočtovaných na rok 2015 cca 81 000,- Eur a doteraz sme
vyčerpali celkom 35 086,78 Eur na renováciu 3 454,2 m2.
Ing. Klaudia Baranová – takže to celkovo bude 13 200,40 Eur. Ako to je
s verejným obstarávaním, už prebehlo?
Starosta obce – verejné obstarávanie na vysúťažených 30 000 Eur stavebných
prác bez DPH a zrealizovaných k dnešku bolo uskutočnené. Uplynulý týždeň
boli zrealizované úhrady faktúr za vykonané práce.
Ing. Klaudia Baranová – poslanci obecného zastupiteľstva musia dodržiavať
zákon. Bude to porušenie zákona, ak neprebehne výberové konanie. Navrhujem
dať do uznesenia, že sa vykoná následne verejné obstarávanie.
Starosta obce – Nebudeme nič dopĺňať do unesenia, bude v pôvodnom znení.
Ing. Klaudia Baranová – ja s tým nesúhlasím. Len som upovedomila poslancov
o situácii.
Patrik Bobák – prečo nie je v pláne cesta Pod Halmou?
Starosta obce – tieto práce sú naplánované na budúci rok. Je to väčšia stavba za
cca 50 000,-- Eur.
Ján Plencner – bude to náročná stavba. Bude nevyhnutné robiť odvodnenie
a mnohé prípravné práce.
Ondrej Klekner – čo by predchádzalo tomu, aby sme sa vyhli časovému
odstupu, aké máme možnosti čo sa týka verejného obstarávania? Samozrejme,
že túto vec podporím, ale aké máme možnosti pani hlavná kontrolórka?
Starosta obce – ak, to neurobíme teraz, tak potom budeme musieť platiť presun
mechanizmov. Myslím, že je rozumné to podporiť.
Je dobré využiť
mechanizmy a dopravné prostriedky Doprastavu, ktorý finišuje v týchto dňoch
práce na renovácii cesty II/546 a vo štvrtok 3.9.2015 je schopný zrealizovať aj
našu požiadavku. Vážim si stanovisko hlavnej kontrolórky. Áno, má pravdu.
Treba však pozerať na potreby občanov. Myslím si, že tu má zvíťaziť zdravý
rozum.
Ondrej Klekner – ja určite budem hlasovať za. Samozrejme, bude tam
kolektívne porušenie zákona.
Starosta obce– keď ste v minulosti schvaľovali presun 28 000,-- Eur
z rezervného fondu na originálne kompetencie, tak Vás tiež hlavná kontrolórka
upozorňovala na porušenie zákona? Totiž z rezervného fondu môžu byť
financie schvaľované len na kapitálové výdavky a nie na bežné.
Marián Čarnický – som rád, že sa robí niečo pre občanov. Tá časť čo je pri
Službách obce ide o obecný majetok?
Starosta obce – áno, je to obecný majetok.
Marián Čarnický – chodník od Železného potoka na Letnú ulicu – budú tam aj
obrubníky?
Starosta obce – nie, nebudú obrubníky. Všetko urobia za jeden deň, vo štvrtok
tohto týždňa.
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Vladimír Geletka – je tu možnosť urobiť a vybaviť to teraz. Chápem vyjadrenia
hlavnej kontrolórky. Viem, že to nerobíte pre seba, je to pre občanov. Ja som za
to, aby sa použil zdravý rozum. Budeme veľmi vďační, ak sa to schváli.
Starosta obce– ak, by obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh predmetného
uznesenia, tak som rozhodnutý, že tieto práce na MK a VK v obci uhradím
z vlastných peňazí. Nie je tu nad čím čo taktizovať.
Ondrej Klekner – nie je to taktizovanie, ideme proti zákonu.
Starosta obce – keď sme v minulosti robili reguláciu potoka, tiež sme
investovali do majetku Štátnych lesov Košice. Vtedy tiež niekto mohol povedať,
že porušujeme zákon a investujeme do cudzieho. Nemohli sme však čakať.
Povodne tu boli aj predtým. Nie sú nám tieto veci ľahostajné. Investovali sme
tam viac ako milión korún a vtedy v obecnom zastupiteľstve nikto nemal
námietky. Všetko je v prospech občanov a nie v prospech starostu. Predkladám
Vám k nahliadnutiu dokumentáciu Meračských prác/Geodetické zameranie
asfaltových plôch zo dňa 10. 8. 2015 z opravy a renovácie MK a VP v obci
vykonaných firmou FIS Slovakia, s.r.o. Petrovany v spolupráci s Doprastavom,
a.s. závod Prešov. Jedná sa o plochy P1-P8 v rozsahu 3454,2 m2. Opätovne
pripomínam veľmi východnú cenu, t.j. 10,82 Eur/ 1m2 s DPH oproti cenám
13,50 – 15,00 Eur s DPH/ 1m2 z rokov 2011 – 2014.
Na záver rozpravy návrhová komisia predniesla celkové znenie návrhu
uznesenia.
Uznesenie č. 104/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje renováciu miestnych komunikácií
/ MK / a verejných priestranstiev / VP / v obci v celkovom rozsahu do 1 220 m2,
a to konkrétne:
 prístupovú cestu od cesty II/546 k domu V. Geletku, č. d. 681/15 v rozsahu do
400 m2
 chodník vedľa cesty II/546 vedúci od budovy OcÚ k nákupnému stredisku
COOP v rozsahu do 250 m2
 verejné priestranstvo pred budovou bývalých Služieb obce Nálepkovo v rozsahu
do 220 m2
 chodník od Železného potoka na Letnú ulicu vedúci k DN n.o. Nálepkovo
v rozsahu
do 100 m2
 chodník na Cintorínskej ulici v rozsahu do 250 m2
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Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 3:
Záver
Po naplnení bodov programu zástupca starostu obce vyhlásil zasadnutie OZ
za ukončené a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o 10:30 hod.

..............................
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Overovatelia: Ján Soveľ
Patrik Bobák

Zapísala: PhDr. Jarmila Gabonayová
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