Zápisnica č. 9/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Látkach
konaného dňa : 30.08.2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––I.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina je súčasť zápisnice.
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Bc. Ľubomír Bahleda, ktorý
skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných nadpolovičná väčšina poslancov a preto je obecné
zastupiteľstvo uznášania schopné. Požiadal prítomných o schválenie programu:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Látky – Kanalizácia a ČOV, Látky -STOKOVÁ SIEŤ SO -19 Domové kanalizačné
prípojky, v zmysle rozhodnutia MŽP SR č. 115163/BK3-46/16
4. Prijatie Uznesení OZ, Záver
Starosta požiadal prítomných o schválenie programu.
Hlasovanie: Za : 5 – Ing. Michalovský, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský,
Gondáš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––a) Návrhová komisia v zložení:

1.

Ing. Marta Koristeková

2. Ing. Rudolf Michalovský
3.

Ing. Ivan Kamenský

b) Overovatelia zápisnice v zložení: 1. Jozef Gondáš
2. Mgr. Martina Segečová
c) Zapisovateľka určená starostom obce – Jarmila Škopíková, zamestnankyňa OcÚ
Hlasovanie: Za : 5 – Ing. Michalovský, Mgr. Segečová, Ing. Koristeková, Ing. Kamenský,
Gondáš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
II.
3. Látky – Kanalizácia a ČOV, Látky -STOKOVÁ SIEŤ SO -19 Domové kanalizačné
prípojky, v zmysle rozhodnutia MŽP SR č. 115163/BK3-46/16
Predkladá starosta obce
–––––––––––––––––––––––
Starosta obce :
prečítal uznesenie OZ č. 19/2016 z 25.08.2016, kde OZ schvaľuje použiť sumu 105 263,16 € v
zmysle Rozhodnutia MŽP č. 115163/BK3-46/16 na realizáciu projektu Látky - kanalizácia a ČOV,
zmena č.2 pred dokončením stavby, v časti trasy vetva A so začiatkom šachtou č.3, s pripojením na
vetvu B, šachtou č.34 a pokračovaním vetvou A smerom k šachte č.13a, v celkovej dĺžke cca 290m,
vrátane 1 ks pretlak. S tým, že p. Hanula – dodávateľ stavby pripraví nový rozpočet. Do dnešného
dňa tento rozpočet nepripravil a tým hrubo porušil zmluvu o dielo z 13.10.1995. Lehota podpísania
zmluvy z Environmentálnym fondom dnešným dňom t.j. 30.8.2016 uplynula. Opätovne zdôraznil,

že je potrebné akceptovať právne stanovisko JUDr. Martiny Mészáros Bariakovej a požiadal
poslancov OZ o vyhlásenie nového výberového konania na dodávateľa pre dokončenie stavby.
Mgr. Segečová:
Pán Hanula ako dodávateľ predložil rozpočet obci, ktorý bol následne zaslaný na environmentálny
fond k zmluve o poskytnutí podpory formou dotácie. Pokiaľ nemáme nové stavebné povolenie
rozpočet je platný. P. Hanula si najmä aj 3 právnikov, keď vyhlásime novú verejnú súťaž na
dodávateľa. V právnom stanovisku od JUDR. Mészáros Bariakovej nie je jej jasné v čom porušil p.
Hanula ako dodávateľ zmluvu o dielo a preto nesúhlasí s vyhlásením verejnej súťaže na nového
dodávateľa na dokončenie stavby.
Ing. Michalovský:
Prečítal vyjadrenie p. Hanulu, ktoré zaslal emailom na obec 27.08.2016 o 14.40 hod. Podotkol, že
toto stanovisko je na uznesenie č.18/2016 OZ, konaného 22.8.2016. Na uznesenie č.19/2016 OZ
z 25.8.2016 nečítal vyjadrenie od p. Hanulu. Podľa jeho názoru p. Hanula neporušil zmluvu o dielo,
nakoľko predložil podpísaný rozpočet obci a je podpísaný dodatok č.5 k zmluve o dielo oboma
stranami. Aj keď prijmeme uznesenie, ktoré navrhuje starosta bude ťažké vyčerpať finančné
prostriedky do konca r. 2016.
Ing. Kamenský:
Stanovisko p. Hanulu k uzneseniu č.19/2016 malo byť aspoň jednou vetou napísané. Je otázne či p.
Hanula nebude obec ťahať po súdoch.
P.Gondáš:
Dnes už nevyriešime nič. Ak je tak ako hovorí starosta, že p. Hanula nepredložil nový rozpočet,
ktorý mal byť prílohou k zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie,
môže OZ toto považovať ako porušenie zmluvy o dielo zo strany dodávateľa. Otázne je však čo
bude potom, keď p. Hanula napadne vyhlásenie novej verejnej súťaže.
III.
4. Prijatie Uznesení OZ, Záver
K prejednaným bodom, návrhom boli prijaté nasledovné Uznesenia OZ v Látkach
U z n e s e n i a Obecného zastupiteľstva v Látkach zo dňa 30.08.2016
K bodu 3. 3. Látky – Kanalizácia a ČOV, Látky -STOKOVÁ SIEŤ SO -19 Domové kanalizačné
prípojky, v zmysle rozhodnutia MŽP SR č. 115163/BK3-46/16
Uznesenie č. 21/2016
Obecného zastupiteľstva v Látkach
Konaného dňa 30.8.2016
–––––––––––––––––––––––––––––Obecné zastupiteľstvo
A. B e r i e n a v e d o m i e
1.
právne stanovisko k otázke platnosti zmluvy o dielo z 13.10.1995 JUDr. Martiny Mészáros
Bariakovej z 14.07.2016
Hlasovanie: Za : 3 – Ing. Michalovský, Ing. Kamenský, Gondáš
Proti : 0
Zdržal sa : 2 - Mgr. Segečová, Ing. Koristeková
B. v y h l a s u j e
1.
novú verejnú súťaž na dokončenie stavby kanalizácie a ČOV v obci Látky

Hlasovanie: Za : 3 – Ing. Michalovský, Ing. Kamenský, Gondáš
Proti : 0
Zdržal sa : 2 - Mgr. Segečová, Ing. Koristeková
IV..
Keďže viac bodov ani pripomienok neodznelo, predsedajúci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval
prítomným za účasť.

..................................
I. Overovateľ:
Jozef Gondáš
poslanec OZ

.........................................
II. Overovateľ:
Mgr. Martina Segečová
poslankyňa OZ

.....................................
Starosta obce:
Bc. Ľubomír Bahleda

