Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 18. 09. 2008 v zasadačke Obecného úradu v Blatnom
Prítomní:
Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Ivana Benkovská,
Anna Kubicová, Rudolf Rodný – poslanci,
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2. Prerokovania priebehu nadstavby materskej školy
3. Prerokovanie požiadaviek dodávateľov stavieb ČOV, komunikácia Pažiť a miniihriska.
4. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných uviedol ako je pripravený návrh zápisnice z mimoriadneho zasadnutia. Za
overovateľov zápisnice určil Emila Bosáčika a Annu Kubicovú. Navrhnutý program rokovania
prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté uznesenie: 76/2008 – Z.
2. Prerokovanie priebehu nadstavby materskej školy
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s priebehom nadstavby materskej školy.
Pritom ich oboznámil s rozpočtom od rozpočtára, ktorý zabezpečila spoločnosť VA&KO –
stavebno – montážne združenie. Podľa zmluvy, aby neboli prekračované ceny, máme v nej
uvedené, že si rozpočet môžeme dať prekontrolovať nezávislému odborníkovi z odboru
rozpočtovania pozemných stavieb. Poslankyňa Anna Kubicová požiadala, aby sme
zabezpečili odborníka – stavebný dozor, ktorý bude dodávateľa riadne kontrolovať.
Poslankyňa Ivana Benkovská požiadala o zastavenie úhrad faktúr do predloženia riadnych
výkazov vykonaných prác. Zároveň uviedla, že požiada Mária Benkovského o kontakty na
rozpočtárov, ktorí, by boli schopní urobiť kontrolný rozpočet. Prítomní sa jednomyseľne
zhodli, že je potrebné kontrolný rozpočet dať vypracovať.
Uznesenie 77/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce zadať vypracovať kontrolný
rozpočet v zmysle zmluvy o dielo medzi obcou Blatné a spoločnosťou VA&KO, stavebno –
montážne združenie a zabezpečiť vhodného odborníka na stavebný dozor na stavbe
„Nadstavba Materskej školy v Blatnom“.
3. Prerokovanie požiadaviek dodávateľov stavieb ČOV, komunikácia Pažiť
a miniihriska
Starosta obce oboznámil prítomných s požiadavkami dodávateľov stavieb, pri ktorých
prebehla riadna verejná súťaž s nezrovnalosťami vo výkazoch výmer a potrebou pri
skutočnej realizácii stavieb.
Spracovateľ súťažných podkladov na výstavbu ČOV, Ing. Tkačov nám oznámil, že
dodávateľ stavby „ČOV Blatné – II. etapa“ – Vodohospodárske stavby – ekologický podnik
bude rozporovať výkaz výmer a žiadať navýšenie rozpočtu o cca 300 tisíc Sk, z dôvodu
potreby doplniť položky výkazu výmer o práce a materiály, ktoré sú k celkovej výstavbe II.
etapy ČOV potrebné a rozdielnymi množstvami pri súťaži a skutočnej realizácii.
Dodávateľ stavby „Komunikácia – obytný súbor Pažiť“ Cesty Nitra nás upozornili, že vo
výkaze výmer pre verejnú súťaž chýba prídlažba s osadením, čím by sa cesta zúžila o 50
cm. Ak sa rozhodneme realizovať výstavbu cesty aj s prídlažbou, ako je v projekte navýšenie
ceny by bolo o cca 340 tisíc Sk.
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Spoločnosť Scanssis Slovakia, s. r. o. nám oznámila, že spoločnosť SEDVEN, s. r. o.
nemá v predmete podnikania pokládku umelého trávnika. Ak by nám to mala robiť uvedená
spoločnosť, môže nám byť dotácia odňatá, pretože úrad vlády požaduje, aby boli práce
vykonávané certifikovanými spoločnosťami. Pritom ako certifikovaní dodávateľ vrchnej stavby
požadujú zálohu na materiály vo výške 500 tisíc Sk. Keďže na predchádzajúcom
mimoriadnom zasadnutí mal JUDr. Kovačič pripomienku, že prečo sme uhradili zálohovú
faktúru, starosta požiadal poslancov o vyjadrenie, či ju uhradiť, alebo nie.
Prítomní poslanci sa zhodli v tom, že treba riadne preveriť všetky požiadavky a na jeho
základe upraviť potrebný rozsah prác a dodávok. Zhodne konštatovali, že pri každej stavbe
sa nám vyskytli nezrovnalosti vo výkazoch výmer a možnej realizácii. Zároveň sa zhodli, že
pri výstavbe miniihriska treba uhradiť zálohovú faktúru, keď je to bežný postup dodávateľov.
Uznesenie 78/2008 – Z
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom žiada starostu obce prekontrolovať každú jednotlivú
požiadavku s dodávateľmi a stavebným dozorom pre každú stavbu osobitne a informovať
o riešení rozporov obecné zastupiteľstvo.
4. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Zapísal:
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Milan Šarmír
starosta obce
Originály zápisníc podpísané
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