Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke konaného dňa 10.06.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 5 poslanci
Ospravedlnení: 0
Neospravedlnení: 0
Prizvaní: 0
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v Hrabovke
4. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Mimoriadne zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta Ivan Čulen. Úvodom zasadnutia privítal
poslancov a asi 20 prítomných občanov obce. Predmetom mimoriadneho zastupiteľstva bol
iba 1 bod – Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v Hrabovke. Nakoľko i poslanci žiadali
o zvolanie zastupiteľstva , ale neuviedli žiadny predmet rokovania, starosta ich vyzval
o doplňujúci bod programu mimoriadneho zastupiteľstva. Poslanci chceli tiež rokovať
o rekonštrukcii pietneho domu, takže nebol navrhnutý žiadny nový bod rokovania .
Starosta mimoriadne zastupiteľstvo zvolal na základe toho, že využil svoje právo VETA na
uznesenie č. 87/2014 zo zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25.4.2014.
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke schvaľuje predložený návrh programu v pôvodnom znení.
Hlasovanie: prítomných 5
za: 5 (Šnobel, Balajová, Hrudka, Čičo, Holíček)
proti:0
zdržal sa:0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice bola navrhnutá komisia v zložení: Ladislav Šnobel, Tomáš
Hrudka.
Vedením zápisnice bola navrhnutá pracovníčka obecného úradu Helena Kopúňová.
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke schvaľuje navrhnutú komisiu.
Hlasovanie: prítomných 5
za: 5 (Šnobel, Balajová, Hrudka, Čičo, Holíček)
proti:0
zdržal sa:0
3. Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v Hrabovke
Starosta oznámil poslancom a prítomným, že využil právo VETA na uznesenie č.87/2014,
v ktorom poslanci na obecnom zastupiteľstve dňa 25.4.2014 neschválili rekonštrukciu
pietneho domu na cintoríne v Hrabovke.

Dôvod neschválenia uviedli, že realizácia rekonštrukcie pietneho domu v Hrabovke
vysúťaženým dodávateľom STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota je veľmi predražená
a rekonštrukcia nie je prioritou obce. Starosta pripomenul, že pri schvaľovaní rozpočtu na rok
2014 poslanci s týmto zámerom súhlasili a z bežných výdavkov rozpočtu bolo vyčlenených
5344,- EUR. V decembri 2013 pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2014 nebola ešte vypracovaná
žiadna projektová dokumentácia k rekonštrukcii pietneho domu, takže nebola známa žiadna
výška potrebných finančných nákladov na uvedené dielo.
Starosta navrhoval, aby zvyšné financovanie rekonštrukcie pietneho domu bolo realizované
z rezervného fondu. Už v decembri sa vedelo, že obec bude mať prebytok hospodárenia
minimálne vo výške 10.000,- EUR. S uvedeným poslanci súhlasili a na základe toho dal
starosta vypracovať projektovú dokumentáciu v hodnote 350,- EUR. O tejto skutočnosti
starosta informoval poslancov na februárom zastupiteľstve a taktiež ich informoval o tom, že
už prebieha súťaž o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu pietneho domu v zmysle
vyhotovenej projektovej dokumentácie. Otváranie obálok bude dňa 7.3.2014 o 18.00 hod.
Víťazom súťaže sa stala firma STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota s celkovou cenou s DPH
vo výške 22.320,76 EUR.
Starosta zvážil, že takúto sumu finančných prostriedkov obec nie je schopná uhradiť
dodávateľovi za vykonané dielo v roku 2014 a preto navrhol poslancom na aprílovom
zastupiteľstve o rozdelenie realizácie diela na roky 2014 a 2015. V roku 2014 by sa vykonali
do sumy cca 15.000,- EUR také práce, ktoré by zabezpečili funkčnosť pietneho domu
a neobmedzovali a neohrozovali občanov pri pietnom akte. Starosta mal na zastupiteľstve
pripravený a prepracovaný výkaz, výmer víťaznej ponuky, kde mal vyškrtané položky ktoré
by sa nerealizovali v roku 2014 ako zámková dlažba, zateplenie, fasáda, izolácia strechy a iné
drobné stavebné práce v hodnote cca 7700,- EUR. Zrealizovalo by sa iba do stavu funkčnosti
pietneho domu v celkovej hodnote cca 14 620,- EUR. K tomuto kroku však nedošlo, pretože
poslanci rezolútne odmietli celkovú realizáciu rekonštrukcie pietneho domu a navrhovali
prebytok hospodárenia použiť buď na rozšírenie detského ihriska o novú detskú šmýkaľku,
alebo vybudovanie chodníka v časti pred cintorínom, alebo na vybudovanie chodníkov v časti
Frašták nad kanálom slúžiacim na zber dažďovej vody. Starosta tieto návrhy zamietol
z dôvodu, že takéto veľké projekty z obecného rozpočtu zafinancovať nedokážeme. Poslanci
uvedený návrh uznesenia na realizáciu rekonštrukcie pietneho domu na cintoríne v Hrabovke
zamietli.
Na mimoriadnom zastupiteľstve dňa 10.6.2014 starosta predložil poslancom petíciu občanov
obce Hrabovka s počtom 100 zúčastnených, v ktorej občania žiadajú o znovu posúdenie
rozhodnutia poslancov a schválenie rekonštrukcie pietneho domu na cintoríne v obci
Hrabovka, pretože to považujú za veľkú prioritu obce. Starosta požiadal poslancov, aby sa
k uvedenému vyjadrili /príloha č.1/.
Prvá reakcia poslanca Hrudku a Šnobla bola, že projekt je predražený a za tie peniaze
svojpomocne dokážu vybudovať nové kúrenie a nové WC na obecnom úrade a ešte zostane aj
na pietny dom. Starosta súhlasil za predpokladu, že poslanci podpíšu prehlásenie o celkovej
zodpovednosti pri realizovaní uvedených diel. To poslanci odmietli.
Poslanec Šnobel predložil cenový návrh neuvedenej firmy, ktorý bol nekompletný v celkovej
sume 6500,- EUR bez uvedenia stavebných prác. Starosta túto ponuku zamietol s tým, že
neuvedená firma sa nezúčastnila verejného obstarávania. Medzi prítomnými občanmi
mimoriadneho zastupiteľstva bola aj p. Mráziková Eva , ktorá pracuje v menežmente
stavebnej firmy Stavokov a starosta jej poskytol k nahliadnutiu cenovú ponuku firmy
STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota a projekt rekonštrukcie pietneho domu, aby posúdila, či
v skutočnosti, ako neopodstatnene tvrdia poslanci je vysúťažená cenová ponuka cenovo
premrštená. Pani Mráziková ústne potvrdila, že vysúťažená cena je v súlade s platnými
cenníkmi. Podotkla iba , načo projekt riešil zateplenie budovy.

Starosta informoval, že to projektant iba navrhol v prípade, ak by boli príliš krivé steny pod
fasádu. Ďalej navrhla, aby sa poslanci stretli s konateľom firmy STAVBAL, s.r.o., Mníchova
Lehota a prehodnotili jednotlivé položky ponuky výkaz,výmer.
Poslanec Holíček upozornil, že pre obec ušetril peniaze za výmenu vodomerov v obci, ale
bolo to nesprávne pochopené, že za to žiadal zakúpenia detských šmýkaliek.
Z radov občanov zazneli pripomienky k realizácii rekonštrukcie pietneho domu na cintoríne,
že podľa nich sa jedná o dôstojný a pekne vypracovaný projekt a preto prosia poslancov
o citlivý prístup k zmenám a rušeniu niektorých častí projektu.
Poslankyňa Balajová vyčítala starostovi, že o projekte ich na májovom zasadnutí
neinformoval o možných úpravách realizácie pietneho domu a z toho titulu sa zdržala
hlasovania. Sumu 22.320 ,- EUR považovala za privysokú. Je však za to, aby sme sa ďalej
venovali problematike rekonštrukcie pietneho domu a dospeli k rozumnému návrhu riešenia
rekonštrukcie.
Starosta vyvrátil tvrdenie p. Balajovej, s tým, že poslanci mu nedali priestor na také obšírne
vysvetlenie a projekt rezolútne odmietli. Starosta pripustil, že zastupiteľstvo o tomto projekte
malo byť samostatné, aby sa dosiahlo konštruktívnejšieho dialógu a o spôsobe realizácie
rekonštrukcie pietneho domu. Poslanci i on boli už značne vyčerpaní z dôvodu prejednávania
návrhu PHSR na roky 2014 – 2020 v spolupráci s manežmentom MAS Vršatec.
Starosta ďalej informoval poslancov aj o možnej sankcii zo strany vysúťaženého víťaza
v prípade, že dielo by sa nerealizovalo z dôvodu nerešpektovania výsledkov súťaže.
Výhodnejšie riešenie je, keď sa dohodneme s firmou STAVBAL, s.r.o., Mníchová Lehota
o iných možných krokoch riešenia rekonštrukcie pietneho domu.
Potvrdila to aj p. Mráziková, že víťaz súťaže má na to právo.
Starosta navrhol, aby sa prijalo uznesenie mimoriadneho zastupiteľstva na ďalšie nové
mimoriadne zastupiteľstvo, kde sa prekonzultuje položka po položke výkaz výmer cenovej
ponuky a budú z nej vypustené položky ako napr. izolácia strechy, zateplenie, fasáda
zámková dlažba a iné drobné stavebné úpravy tak, aby celková cena diela dosiahla sumu
15.000,- EUR a pritom sa zachovala funkčnosť pietneho domu na cintoríne v Hrabovke.
Poslanci uvedený návrh uznesenia schválili.
Hlasovanie: prítomných 5
za: 5 (Šnobel, Balajová, Hrudka, Čičo, Holíček)
proti:0
zdržal sa:0
9. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke zo dňa 10.06.2014
Počet prítomných poslancov
5
Schvaľovanie číslo: (5-5-0-0)
prvé číslo
- počet prítomných poslancov
druhé číslo - počet hlasujúcich za daný návrh
tretie číslo
- počet hlasujúcich proti
štvrté číslo
- počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania

K bodu

Otvorenie zasadnutia
Uznesenie č.99/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (5-5-0-0)
navrhnutý program OcZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Uznesenie č.100/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (5-5-0-0)
za overovateľov Ladislav Šnobel, Tomáš Hrudka
vedením zápisnice pracovníčku obecného úradu Helenu Kopúňovú
K bodu

Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne
Uznesenie č.101/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke
schvaľuje (5-5-0-0)
zvolanie nového mimoriadneho zastupiteľstva na deň 13.6.2014 o 18.00 hod, ohľadne
prekonzultovania jednotlivých položiek cenovej ponuky výkaz, výmer rekonštrukcie pietneho
domu na cintoríne v Hrabovke vysúťaženým dodávateľom STAVBAL, s.r.o., Mníchova
Lehota, za účelom dosiahnutia optimálnej ceny za uvedené dielo.
K bodu

...................................
Ivan Čulen
starosta obce
Overovatelia:
Ladislav Šnobel

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

Tomáš Hrudka

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

Zapísala:
Kopúňová Helena

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

