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                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         z 25. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 10. 2017 o 16.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Milan Čirip, poslanec                                              Miriama Kompírová, samost. odbor. referent    

MDDr. Štefan Šosták, poslanec                                   

Anna Kačuráková, poslankyňa                                                                             

Peter Prezbruch, poslanec 

JUDr. Miloš Remeš, poslanec 

Ľubomír Zambori, zástupca starostky                               

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce 

 

Ospravedlnení:   
Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa, Peter Andrejko, poslanec 

 

Ďalší prítomní: xxx 

 

 

PROGRAM :  

 

1. Otvorenie 

    a/ Schválenie programu rokovania 

    b/ Voľba návrhovej komisie 

    c/  určenie overovateľov zápisnice 

    d/  určenie zapisovateľa 

2. Prerokovanie výsledkov verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby: 

    „Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií MŠ v Zemplínskej Teplici“ 

3. Rôzne 

4. Interpelácie poslancov 

5. Dotazy a dopyty občanov 

6. Záver 

  

 

 

1. Otvorenie - schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľky,  

 overovateľov  zápisnice a voľba návrhovej komisie  

 

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce. 

Privítala prítomných a konštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných  7 poslancov a zasadanie 

obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.                 

Oboznámila ich s návrhom programom rokovania. Prítomní poslanci navrhovaný program schválili 

bez pripomienok.   

 

Za overovateľov určila poslancov:  Ľubomír Zambori 

                                                         MDDr. Štefan Šosták 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Za zapisovateľku určila: Miriamu Kompírovú 
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Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Milan Čirip 

                                                                        JUDr. Miloš Remeš 

                                                                        Ľubomír Mizia 

 

K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 352/X/2017, č. 353/X/2017 a č. 354/X/2017. 

   

2. Prerokovanie výsledkov verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby: 

            „Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií  

            MŠ v Zemplínskej Teplici“ 

 

Starostka informovala poslancov o ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

„Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií MŠ v Zemplínskej Teplici“. 

VO pre obec realizovala oprávnená osoba – Ing. Karol Fábry, Prešov. Bolo vyhlásené ako 

podlimitná zákazka vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 107/2017 – 31. 05. 2017 

s predpokladanou hodnotu zákazky bez DPH v sume 457.534,27 Eur. Počas procesu verejného 

obstarávania bolo zistené, že v rozpočte chýbajú výplňové konštrukcie. Tieto boli doplnené do 

rozpočtu v sume 27.028,51 Eur bez DPH.  Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo 27.09.2017. 

Do súťaže boli podané dve ponuky – firma MIGI, spol. s.r.o., Matejovce nad Hornádom a DÚHA, 

a.s., Bratislava. Víťazná ponuka bola v sume 594133,51 Eur s DPH od firmy MIGI, spol. s.r.o.. 

Keďže pôvodný rozpočet na stavbu bol 570.641,12 Eur s DPH /bez chýbajúcich okien/, predložila 

na diskusiu realizáciu projektu s vyššou sumou vrátane okien, ktorá vzišla z VO a to 594133,51 Eur 

s DPH. Súčasne predložila prehľad úverov a finančných prostriedkov na rezervnom fonde obce ako 

aj potrebu finančných prostriedkov na realizáciu plánovaných investícií v roku 2018. Z toho 

predbežne vyplýva, že obec by na spolufinancovanie stavby potrebovala úver v sume cca 

182000,00 Eur. Poslanci zvažovali možné riziká. Na záver sa jednohlasne potvrdili realizáciu 

projektu. 

 

  K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 355/X/2017. 

 

3. Rôzne 

Starostka uviedla, že prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby „Komunitné centrum“. 

V komisii pracujú odborníci zo stavebnej oblasti – Ing. Zdenko Titko, Ing. Jaroslav Hrinda. Dňa    

9. 10. 2017 boli otvorené obálky od zúčastnených firiem – Novicom, s.r.o., Slivník a Stavoservis, 

s.r.o. Trebišov. Prekontrolované boli obálky s obsahom „ostatné“. Otváranie obálok s cenou bude 

dňa 19.10.2017. Ďalej uviedla, že obec bude robiť výberové konanie na obsadenie pracovných 

miest v rámci projektu „Miestna občianska poriadková služba“.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 356/X/2017. 

 

4. Interpelácie poslancov 

 

P. Zambori Ľ. sa pýtal, či sa ešte nekúri v dennom stacionári, že je dôchodcom chladno. Starostka 

uviedla, že kúriť sa začne v kultúrnom dome od 15. októbra. Môžu si individuálne zakúriť 

ohrievačmi. Poslanci ďalej pripomienkovali, že sa prerába veľa pomníkov na cintoríne, sú tam 

ponechávané zbytky z pôvodných pomníkov. Je potrebné zamykať bránu cintorína, aby sa firmy 

museli prihlásiť na obecnom úrade a tak sa získa prehľad, kto je zodpovedný za neporiadok. 
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5. Dotazy a dopyty občanov 

 

Neboli žiadne, nakoľko na zasadnutí OZ sa nezúčastnili žiadni iní občania. 

  

6. Záver 

 

Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného 

zastupiteľstva ukončila. 

 

Zapísala: Miriama Kompírová 

 

Overovatelia: Ľubomír Zambori 

                       MDDr. Štefan Šosták 

 

 

 

             

 

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka 


