Zápisnica
z 18. zasadnutia OcZ v Lipníkoch,
ktoré sa konalo dňa 21.08.2012

Prítomní: Jozef Plančár, starosta obce
poslanci podľa prezenčnej listiny - 4 z 5 poslancov OcZ,
Ing. Pankuch, hlavný kontrolór
Neprítomní: Kováč M.
Overovatelia: Solej P., Ing. Klimčo Š.
Zapisovateľ: Ing. Hudáková A.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Súdny spor s COOP Jednota, s. d. Prešov – návrh odvolania
4. Verejné obstarávanie: Nádoby na komunálny odpad KUKA 110 l vrátane dopravy –
vyhodnotenie ponúk
5. Odvolanie p. Klimčovej M. z funkcie člena finančnej komisie
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil a viedol starosta obce Jozef Plančár. Určil zapisovateľa zápisnice
Ing. Hudákovú A. a overovateľov zápisnice p. Soleja P. a Ing. Klimča Š. Starosta obce konštatuje,
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prečítal návrh programu zasadnutia. Za schválenie
programu zasadnutia bolo hlasované.
Hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
K bodu 2:
Kontrola prijatých uznesení
uznesenie č. 15/2012-5 – trvá
uznesenie č. 14/2012-5 súvisiace s uznes. č. 16/2012-1 – trvá
uznesenie č. 3/2011-9 – plní sa, úloha trvalá
K bodu 3:
Súdny spor s COOP Jednota, s. d. Prešov – návrh odvolania
− starosta obce informuje, že obec obdržala dňa 20.8.2012 mailom od JUDr. Pirča odvolania
proti rozsudkom súdu; odvolania boli každému poslancovi a hlavnému kontrolórovi doručené
na preštudovanie.
Pripomenul, že odvolanie je potrebné podať do 28.8.2012. Vyzval poslancov, aby sa k návrhu
odvolania vyjadrili, predniesli pripomienky a zároveň prečítal stanovisko p. Kováča z dôvodu,
že nie je prítomný na dnešnom zasadnutí, k návrhu odvolania, ktorý zaslal mailom obci. Jeho
stanovisko znie cit.: odvolanie je profesné, konkrétne a trefné, ...ja som spokojný a súhlasím.
− Ing. Klimčo – nemá pripomienky, preklep na strane 3
− p. Solej – bez pripomienok
− p. Miroľa – bez pripomienok
− Ing. Hudáková – bez pripomienok
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Ing. Pankuch – hovorí, že na strana 6 ods. 3 nie je uvedené tvrdenie, že COOP Jednota s. d.
nemá hodnoverný doklad
Ing. Klimčo – je to pravda, nespomenul to
Ing. Pankuch – je to napísané inak, nie je to tak sformulované.
starosta obce – chýba v odvolaní práca občanov
p. Miroľa – toto nie je teraz podstatné, hlavné je, že bude odvolanie
za návrh odvolaní vypracovaných JUDr. Pirčom voči rozsudkom súdu bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 18/2012-1
obecné zastupiteľstvo súhlasí
so spracovaným návrhom odvolaní,
číslo odvolania sp. zn. 16C/299/2007/254
a č. 16C/299/2007-260

K bodu 4:
Verejné obstarávanie: Nádoby na komunálny odpad KUKA 110 l vrátane dopravy –
vyhodnotenie ponúk
− starosta obce informoval o predložených cenových ponukách na nádoby na komunálny odpad
KUKA 110 l (vrátane dopravy), ktoré nám boli doručené na základe výzvy na doručenie
ponuky. Dve firmy cenovú ponuku nedoručili.
Doručené cenové ponuky:
1. MEVAKO, spol. s r. o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Rožňava:
20,50 Eur bez DPH/ks, pri objednávka nad 500 Eur bez DPH je doprava zdarma
hrúbka plechu 0,8mm
2. Ferex, s. r. o., Vodná 23, 949 01 Nitra:
pri odbere 1-19 ks:
20,50 Eur bez DPH/ks, doprava zdarma
pri odbere 20 ks a viac: 20,30 Eur bez DPH/ks, doprava zdarma
3. www.smetiaky.eu – internetový obchod: 29,90 Eur/ks + náklady na dopravu
− komisia na otváranie obálok – poslanci OcZ
− Ing. Klimčo – pýta sa na kvalitu a koľko kusov potrebujeme
− starosta obce – hovorí, že kvalita je porovnateľná, potrebujeme min. 20ks
− Ing. Pankuch – nevedel, že bude verejné obstarávanie
− starosta obce – bolo informované
− Ing. Pankuch – tvrdí, že bude trvať na tom, aby boli pri vyhodnotení ponúk všetky obálky
zatvorené
− starosta obce – prečítal výzvu na predloženie ponuky
− Ing. Pankuch – pýta sa, kedy boli zasielané výzvy
− starosta obce odpovedal – výzvy boli zaslané 9.8.2012
− Ing. Klimčo – vytýka, že v ponuke firmy Ferex, s. r. o. nie je uvedená hrúbka plechu
− starosta obce – nežiadali sme uvádzať hrúbku plechu
− p. Miroľa hovorí - je stanovené zákonom, že úspešným uchádzačom je uchádzač, ktorý
predloží ponuku s najnižšou cenou
− Z uvedeného vyplýva, že uchádzač firma Ferex, s. r. o., Vodná 23, 949 01 Nitra splnila
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ponúkla najnižšiu cenu, teda je úspešná.
Za výber uchádzača Ferex, s. r. o. na základe najnižšej ceny bolo hlasované:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 18/2012-2
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
s výberom dodávateľa nádob na komunálny odpad
KUKA 110 l vrátane dopravy – Ferex, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
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− Ing. Pankuch – p. starosta preverí hrúbku plechu smetnej nádoby od firmy Ferex, s. r. o.
K bodu 5:
Odvolanie p. Klimčovej M. z funkcie člena finančnej komisie
− predsedkyňa finančnej komisie navrhla odvolanie p. Klimčovej Marty z funkcie člena
finančnej komisie, z dôvodu viacnásobnej neúčasti
hlasovanie za odvolanie:
hlasovanie: 4 za zo 4 prítomných poslancov
Uznesenie č. 18/2012-3
Obecné zastupiteľstvo odvoláva
p. Klimčovú Martu z funkcie člena finančnej komisie
K bodu 6:
Diskusia:
− Ing. Klimčo – požaduje stanoviť termín stretnutí inventarizačnej komisie pre inventarizáciu
pokladnice na 15.00 hod. pracovného dňa
K bodu 7:
Záver
Starosta obce Jozef Plančár poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapísal: Ing. Hudáková A.

.................................

Overovatelia: Solej P.

.................................

Ing. Klimčo Š.

.................................

Prílohy:
− prezenčná listina,
− návrh programu zasadnutia,
− návrh odvolanie proti rozsudku súdu č. 16C/299/2007-254, č. 16C/299/2007-260
− uznesenie OcZ č. 18/2012-1 - 18/2012-3
− počet strán zápisnice: 3
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