Zápisnica
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Horná Kráľová konaného dňa 29. novembra 2017 o 17.00 hod
Prítomní:

Emil Rábek, starosta obce
Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. STRAŇÁK Štefan, LEŠŠ František, KOPIARY Miloš,
ZABÁKOVÁ Mariana, RÁBEK Tibor, LENCSÉS Michal, BIHARI Mário,

Neprítomný: Ing. ŽIAK Vladimír
PROGRAM:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Dofinancovanie čelného nakladača na zberný dvor
3. Záver
Starosta obce Emil Rábek zvolal deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou
zo dňa 27.11.2017 /príloha č. 1/.
K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci
 Rokovanie OZ otvoril a viedol p. Emil Rábek, starosta obce.
 Privítal všetkých prítomných. V úvode starosta obce privítal prítomných poslancov OZ
a zapisovateľku Olíviu Lenčéšovú.
 Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 8 poslanci
a OZ je uznášania schopné /príloha č. 2/.
 Predniesol program rokovania. Navrhnuté poradie bodov nebolo pozmenené.
 Program bol prítomnými poslancami schválený.
Určenie
zapisovateľa,
overovateľov
zápisnice,
voľba
pracovného
predsedníctva
a návrhovej komisie
 Za zapisovateľku určil Olíviu Lenčéšovú.
 Za overovateľov zápisnice určil poslancov Mária Bihariho a Ing. Štefana Straňáka.
 V rámci procedurálnych vecí starosta obce navrhol nasledovné zloženie pracovného
predsedníctva:
- Emil Rábek, starosta obce
- Ing. Štefan Straňák, zástupca starostu obce
 Do návrhovej komisie starosta obce navrhol nasledovné zloženie:
- Zabáková Mariana, predseda
- Miloš Kopiary, člen
Uznesenie č. 596-IX.-OZ/2017
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z deviateho zasadnutia OZ poslancov Mária Bihariho
a Ing. Štefana Straňáka.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 597-IX.-OZ/2017
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: - Emil Rábek
- Ing. Štefan Straňák

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 598-IX.-OZ/2017
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Mariana Zabáková, predseda
- Miloš Kopiary, člen
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 599-IX.-OZ/2017
OZ schvaľuje program rokovania deviateho zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Dofinancovanie čelného nakladača na zberný dvor
3. Záver
K bodu 2. Dofinancovanie čelného nakladača na zberný dvor
Starosta obce vyzval poslancov či sa bude hlasovať a rokovať o odsúhlasení objednávky
na podkopové zariadenie na stroj JCB 3CX.
Hlasovanie:
ZA: 5 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Bihari)
PROTI: 1 (Lencsés)
ZDRŽAL SA: 2 (Zabáková, Rábek)
Ing. Štefan Straňák, zástupca starostu informoval poslancov o výberovom konaní
na Samohybný kolesový nakladač.
Výberové konanie išlo cez elektronickú aukciu. V aukcii súťažilo spolu viac firiem. Nakoniec
dodanie stroja vyhrala firma TERRASTROJ, spol. s r.o., Bratislava.
Ministerstvo vnútra SR zaslalo správu z kontroly dňa 27.11.2017, v ktorej sa píše, že môžeme
prejsť k financovaniu. Ministerstvo schválilo sumu na čelný nakladač vo výške 79 920,- Eur
ale v rámci elektronickej aukcie a súťaženia troch dodávateľov vyšla víťazná suma vo výške
74 500,- Eur.
Ministerstvo vnútra platí iba samohybný kolesový nakladač s lyžicou. Obec ale k čelnému
nakladaču chce zakúpiť aj ďalšie príslušenstvo, hlavne podkopové zariadenie. Výherná firma
TERRASTROJ nacenila príslušenstvo k nakladaču JCB 3CX AEC T4F:
- Podkopové zariadenie na stroj JCB 3CX AEC T5F – výložník a násada
- Hydraulický BIDI RECTIONAL okruh
- Mechanický rýchloupínač
- Podkopovú lyžicu 400 mm a 600 mm a 800 mm všetky s čapmi.
Preto je potrebné schváliť objednávku na ponúkané príslušenstvo k nakladaču v sume
15 960,- Eur s DPH, čo je súčasťou stroja – podkop, aby sme mali kompletný stroj.

Starosta obce dal preto priestor každému poslancovi na vyjadrenie.
Poslanec Michal Lencsés sa pýtal:
- dnešné zasadnutie OZ nebolo zvolané v súlade s rokovacím poriadkom – Ing. Straňák
odpovedal, že zasadnutie OZ bolo zvolané preto na dnešný deň z dôvodu časového
sklzu, nakoľko správa z kontroly z Ministerstva bola zaslaná poštou na obecný úrad dňa
27.11.2017. Nakoľko štátna pokladnica sa uzatvára 8.12.2017, bolo treba schváliť
nákup čo najskôr, aby mohlo prísť k dodaniu stroja aj príslušenstva a rýchlemu
vybaveniu žiadosti o platbu na Ministerstve vnútra SR a preplateniu stroja. Pokiaľ by
sme tento termín nestihli, mohlo by dôjsť k ohrozeniu celého projektu.
- či bola podpísaná zmluva s výhernou firmou – Ing. Straňák odpovedal, že zmluva cez
elektronické trhovisko sa nepodpisuje, nakoľko ju generuje EKS, ale je platná, posiela
sa automaticky
- na základe čoho bola stanovená suma za podkop – Ing. Straňák odpovedal, že suma
podkopu bola určená z ponuky firmy TERRASTROJ a podarilo sa nám vybaviť tri
lyžice v sume.
Poslanec Michal Lencsés pre seba zistí ďalšie ceny stroja a potom sa vyjadrí.
Väčšina poslancov súhlasila s ponúknutou objednávkou od firmy TERRASTROJ
na príslušenstvo k nakladaču vo výške 15 960,- Eur s DPH.
Hlasovanie:
ZA: 5 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopiary, Bihari)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Zabáková, Rábek, Lencsés)
K bodu 3. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:10 hod.

Zapísala:

Olívia Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 29.11.2017

Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
Mário BIHARI

………………………………….

Ing. Štefan STRAŇÁK

…………………………………..

