ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2019 o 16.30 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Otrhánkach

Prítomní:
Neprítomní:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Otrhánky,
4. Výber projektanta na základe výzvy z predkladania cenovej ponuky v projekte:
„Vybudovanie chodníkov pre peších v obci Otrhánky“,
5. Rôzne:
-

Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní vodovodu č. 40/07/10202/11,

-

Dodatok č. 2/2019 o prenájme prístrešku v areáli OcÚ k uzneseniu zo dňa
17.02.2011

6. Diskusia,
7. Návrh na uznesenie,
8. Záver.

Hlasovanie:

Za: 4
Igaz Peter
Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan

Proti: 0

Zdržal sa: 0

1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý úvodom privítal
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, predsedu a členov návrhovej komisie

a konštatoval, že zasadnutia sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili 4 poslanci, takže
zasadnutie je uznášania schopné.
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2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
Za predsedu návrhovej komisie obecného zastupiteľstva bol zvolený p. Martin Slovák, za
členov Ing. Januška Vladimír a p. Smolka Milan, za overovateľov zápisnice p. Slovák Martin
a Peter Igaz, za zapisovateľku zápisnice bola určená Hašpicová Gabriela.

Hlasovanie:

Za:4
Igaz Peter
Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Otrhánky
Starosta obce oboznámil poslancov s postupom pri výbere hlavného kontrolóra. Následne
poslanci otvorili neporušené, zalepené, doručené obálky podanie prihlášky. Prečítali si
obsah obálky troch kandidátov:
1. Mgr. Antal Ivan reg.zn.2019/479

doručená obálka dňa 11.06.2019 pod

2. Ing. Ľubica Červienková – doručená obálka dňa 11.06.2019
pod reg.zn. 2019/480
3. Bc. Juraj Sepeši – doručená obálka dňa 13.06.2019 pod reg.zn.
2019/480
a zároveň posúdili podmienky voľby hlavného kontrolóra. Všetci uchádzači splnili
predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky do funkcie hlavného kontrolóra . Na
zasadnutí boli prítomní všetci traja uchádzači, takže mali aj priestor na prezentáciu
svojich odborných znalostí.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo prihlásenú uchádzačku Ing. Ľubicu Červienkovú za hlavnú
kontrolórku Obce Otrhánky v súlade s ustanoveniami zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení noviel, s nástupom do funkcie dňa 01. 07. 2019 na obdobie 6
rokov s úväzkom 15%.
Hlasovanie:

Za: 4
Igaz Peter
Ing. Januška Vladimír

Slovák Martin
Smolka Milan
Proti: 0

Zdržal sa: 0
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4.Výber projektanta na základe výzvy z predkladania cenovej ponuky v projekte:
„Vybudovanie chodníkov pre peších v obci Otrhánky“

Starosta obce informoval poslancov o realizácií vybudovania chodníkov z eurofondov
prostredníctvom MAS. Na základe výzvy na predkladanie cenových ponúk zo dňa
12.06.2019 boli na obec doručené obálky troch uchádzačov. Poslanci pootvárali neporušené,
zalepené, doručené obálky a posúdili, že boli splnené podmienky v predmete zákazky
projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti občanov obce
Otrhánky.
Zoznam oslovených potencionálnych dodávateľov / poskytovateľov/ zhotoviteľov s ich
cenovými ponukami:
1.PIA STAMAT, s.r.o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín

3.200,-- €

2. PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín

4.440,-- €

3. ARGUS-DS, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

5.400,-- €

Na základe vykonaného prieskumu trhu vyzvaných uchádzačov bola zistená najnižšia
ponúknutá cena na zákazku „Vypracovanie projektovej dokumentácie:
„Vybudovanie chodníkov pre peších v obci Otrhánky“
Vybraný dodávateľ: PIA STAMAT, s.r.o., Ing. Ján Malast, Olbrachtova 20/912, 911 01
Trenčín
Poslanci na základe výberu rozhodli a doporučili starostovi obce osloviť najvýhodnejšieho
predkladateľa ponuky PIA STAMAT s.r.o., Ing. Malasta Jána, Olbrachtova 20/912, 911
01 Trenčín k vypracovaniu projektovej dokumentácie: „Vybudovanie chodníkov pre peších
v obci Otrhánky“.
Hlasovanie:

Za: 4
Igaz Peter
Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan
Proti: 0

5.Rôzne:

Zdržal sa: 0

Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní vodovodu č. 40/07/10202/11
Starosta obce predložil poslancom obce uvedený dodatok, ktorého predmetom je prevádzkovanie
verejného vodovodu Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. v rozsahu:
4
SO – 13 Rozvádzacie potrubia Otrhánky

RAD A-1-3
RAD A-2
RAD A-2-1

PE D 110
PE D 110
PE D 110

DĹŽKY
DĹŽKY
DĹŽKY

92,0
97,0
42,0

M
M
M

SPOLU

231,0

M

Poslanci schválili uvedený dodatok nasledovne:
Hlasovanie:

Za: 4
Igaz Peter
Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Dodatok k prenájmu poplatkov KD a zasadačky Ocú zo dňa 17.02.2011 – Dodatok č.
2/2019 o prenájme prístrešku v areáli OcÚ
Poslanci schválili prenájom prístrešku v areáli OcÚ pre fyzické a právnické osoby v obci za
poplatok 15 €.
Hlasovanie:

Za: 4
Igaz Peter
Ing. Januška Vladimír
Slovák Martin
Smolka Milan

6.Diskusia
V rámci diskusie neboli podané žiadne pripomienky zo strany poslancov. Starosta všetkým
čo sa zúčastnili pri organizovaní Dňa otcov poďakoval za priebeh akcie. Veríme, že sa táto
akcia páčila aj naším otcom a starým otcom.
7.Návrh na uznesenie
Návrh predniesol starosta obce. K návrhu neboli podané pripomienky a následne bol
schválený.
8. Záver

Na záver starosta obce Ján Strempek poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
riadne zasadnutie OZ v Otrhánkach.
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Overovatelia zápisnice: Martin Slovák
Peter Igaz
Zapísala: Gabriela Hašpicová

Vyvesené: 28.06.2019
Zvesené:

Ján Strempek
starosta obce

