Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čake
konaného dňa 23. septembra 2019
Prítomní:
Starosta obce: Ľudovít Viglaš
Poslanci OZ: Mgr. Štefan Baniar, Mgr. Peter Blaškovič, Mgr. Ján Bučko, Bc. Emília
Hanusová, Ing. Ján Remeň, Ing. Andrea Zahradníková
Ospravedlnený poslanec OZ: MVDr. Miloš Sádovský
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Marek Keller
Občania obce: podľa prezenčnej listiny – 2

ROKOVANIE

K bodu č. 1 – Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, pán Ľudovít Viglaš. Skonštatoval, že na
zasadnutí je prítomných 6 poslancov, rokovanie OZ je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Remeňa, pani poslankyňu Hanusovú.
Za zapisovateľku pracovníčku OcÚ pani Teréziu Haulíkovú.
Oboznámil prítomných s program rokovania o ktorom dal hlasovať.
1. Otvorenie
2. Rekonštrukcia obecnej bytovky
3. Záver

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

X

Peter
Blaškovič
X

Ján
Bučko
X

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň
x

Miloš
Sádovský

Andrea
Celkom
Zahradníková
x

6
0
0

K bodu č. 2 – Rekonštrukcia obecnej bytovky
Pán starosta otvoril bod rokovania s tým, že poslanci dostali elektronicky stanovisko od
odborne spôsobilej osoby, ktorá nám VO na projekt robila. Požiadal poslancov o vyjadrenie.
Pani poslankyňa Zahradníková povedal, že si preštudovala materiál. Výkaz výmer
s výzvou na predloženie cenových ponúk nebol zverejnený čo mal byť, pretože ak by sa chcel
prihlásiť niekto iný, kto nebol oslovený, nemal možnosť. Priamo vo výzve je napísané
„v zmysle výkazu výmer v prílohe“. To že tam bol projektant uvedený je v poriadku. Pani
poslankyňa sa spýtal prečo nebola oslovená žiadna firma ktorú máme v obci.
Pán starosta povedal, že sa prihlásil jeden záujemca ktorý nebol oslovený, ale poslal
doklady do súťaže po ukončení verejného obstarávania. Zverejnená na internetovej stránke
bola výzva tak, ako ju poslala odborne spôsobilá osoba. Firma z obce oslovená nebola, ale do
budúcna sa môže na to prihliadať.
Pán poslanec Blaškovič si myslí, že cena je vysoká čo má obec spolufinancovať.
Informoval sa u iných firiem, čo majú stavebnú činnosť a vedeli by to urobiť aj za nižšiu
cenu. Povedal, že konateľ firmy Coteco s.r.o. je v príbuzenskom pomere s partnerkou pána
Drappana. On chce, aby sme sa vyhli zbytočným problémom a nemuseli finančné prostriedky
vracať späť.
Pán starosta povedal, že boli splnené všetky náležitosti VO v zmysle zákona. Spájanie
jednotlivých osôb je špekulatívne. On finančné prostriedky v hodnote 110 tis. eur zabezpečil
z podaných projektov na rozvoj obce. Finančné prostriedky ktoré sme na rekonštrukciu
bytovky dostali , bude bytovka bez problémov fungovať ďalších 25 rokov. Preto aby sa vyhol
problémom oslovil odbore spôsobilú osobu, ktorá postupovala tak, aby zákon neporušila.
Pani poslankyňa Zahradníková povedal, že netreba hľadať postranné úmysly. Ona si prácu
starostu vysoko váži, čo deklarovala vtedy, keď sa schvaľovala starostovi odmena, ale aj toto
je práca starostu. Nechce aby boli poslanci tlačení do niečo čo treba rýchlo odsúhlasiť, kde
majú záruku že to tak do budúcna nebude.
Pán starosta povedal, že nemajú záruku pretože systém je tak nastavený ako je a on to
ovplyvniť nevie. Je potrebné veľmi rýchlo zareagovať, ak chceme byť úspešný. V tomto
smere mu p. Drappan veľmi pomohol pri vyhotovení projektovej dokumentácii.
Pán poslanec Baniar povedal, že je potrebné hľadať racio a dospieť dnes záveru.
Pán poslanec Remeň poznamenal, že systém je takto nastavený z hora, im to takto
vyhovuje. Myslí si, že keď máme finančné prostriedky je potrebné ich využiť a chybám sa
vyvarovať.
Pán poslanec Bučko poznamenal, že ho mrzí že nebola oslovená miestna firma IB mont.
Viac pripomienok nebolo, starosta predložil návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu :
„ Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vr. Zateplenia 4 b.j. – Čaka“
vo výške 11 322,34 Eur v zmysle verejného obstarávania výberu dodávateľa a vo výške
3 600,- Eur za vyhotovenie projektovej dokumentácie.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
poslanci Štefan
Baniar
Za
Proti
Zdržal sa

Peter
Blaškovič

X

Ján
Bučko
X

x

Emília
Hanusová
x

Ján
Remeň

Miloš
Sádovský

Andrea
Celkom
Zahradníková

x
x

4
0
2

K bodu č.3 – Záver
Pán starosta poďakoval poslancom a občanom za účasť na riadnom zasadnutí OZ.
Rokovanie ukončil.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

Overovatelia: Emília Hanusová
Ján Remeň

Zapisovateľka: Terézia Haulíková

UZNESENIE
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v ČAKE
konaného dňa 23.septembra 2019
1. Návrh programu rokovania

Uznesenia č.26
Obecné zastupiteľstvo v Čake schvaľuje program zasadnutia OZ.

2. Rekonštrukcia obecnej bytovky

Uznesenia č.27
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu :
„ Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vr. Zateplenia 4 b.j. – Čaka“
vo výške 11 322,34 Eur v zmysle verejného obstarávania výberu dodávateľa a vo výške
3 600,- Eur za vyhotovenie projektovej dokumentácie.

Ľudovít V i g l a š
starosta obce

