Uznesenie č. 13/2015
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Partizánska Ľupča, konaného
dňa 28.12.2015 na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Obecné zastupiteľstvo :
1.Berie na vedomie:
a) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o právomociach v rozhodovaní starostu v zmysle
zákona 369/1990 Zb. z. a jeho následných noviel
b) vyjadrenie starostu obce Ľubomíra Friča, že pri realizácii prác navyše na ZPS Karita sa
neporušil zákon
c) písomné vyjadrenie stavebného dozoru a verejného obstarávateľa k objemu zrealizovaných
prác naviac na ZPS Karita, ktoré nepresiahli 20 % z rozpočtu a k ich preplateniu. Vyjadrenia
sú prílohou zápisnice
d) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča o zostatku úveru z Prima Banky vo výške 53 tis. €,
ktorý v prípade nevyčerpania do 31.12.2015 prepadne. Úver rátal aj s prípadnými prácami
naviac a je účelovo určený len pre ZPS Karita
e) diskusiu poslancov a starostu obce k problematike zrealizovaných prác naviac na ZPS Karita
a ich preplateniu:
-

Stanislav Sekan informoval o objeme prác, ktoré vykonala firma Staveko - SK a.s.
Žilina a Euro MM s.r.o. Žilina za posledné 3 roky pre obec Partizánska Ľupča,

-

starosta obce Ľubomír Frič informoval, že spomenuté firmy vykonávali práce pre obec
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a na základe výsledkov verejného
obstarávania,

-

Ing. Juraj Kandera podal pripomienku, že nebolo predložené písomné právnické
stanovisko k zmluve o dielo na realizáciu prác na ZPS Karita,

-

starosta obce Ľubomír Frič argumentoval, že má ústne vyjadrenie nezávislých
právnikov, že zrealizovanie prác naviac na ZPS Karita a zmluva o dielo je v poriadku,

-

zástupca starostu obce konštatoval, že práce naviac na ZPS Karita boli zrealizované, išlo
len o chybu v komunikácii zo strany stavebného dozoru, ktorý mal podrobne pri každej
vyvolanej zmene na stavbe informovať OZ,

f) informáciu zástupcu starostu obce, že mu bola daná pripomienka predsedu stavebnej komisie
k uzneseniu č. 11/2015 v bode 5 ukladacej časti zo zasadnutia OZ konaného dňa 7.decembra
2015. Po informácii poslanci konštatovali, že uznesenie v tejto časti je správne a bolo takto
prijaté
g) pripomienky poslancov na činnosť verejného obstarávateľa Ing. Moravčíka
h) informáciu starostu obce Ľubomíra Friča, že zmluva s verejným obstarávateľom Ing.
Moravčíkom končí 31.12.2015

-2i) informáciu starostu obce a zástupcu starostu obce o prísune finančných prostriedkov na ZŠ s
MŠ vo výške 30 tis. € na výmenu podlahovej krytiny
2. Schvaľuje:
a) program zasadnutia OZ
b) návrhovú komisiu v zložení: Július Sokol, Ing. Juraj Kandera
c) overovateľov zápisnice: Ing. Ľubomír Rybák, Stanislav Sekan
d) zapisovateľku : Bc. Danu Havlanovú
e) preplatenie prác navyše zrealizovaných na ZPS Karita, podľa predloženého zoznamu
dodávateľom stavby Staveko - SK a.s. Žilina v poníženej výške 71 824,77 EUR bez DPH
Za hlasovali: Július Sokol, Ing. Ľubomír Rybák, Dušan Adamčiak, Pavol Dvorský
Proti nebol nikto z prítomných poslancov.
Zdržali sa: Mgr. Petra Benčová, Ing. Juraj Kandera, Stanislav Sekan
Neprítomní boli dvaja poslanci: Ing. Martin Sameliak, Ing. Peter Smitek
3. Konštatuje:
Návrh na uznesenie bol prijatý jednohlasne.

V Partizánskej Ľupči:

28.12.2015

Návrhová komisia: Július Sokol, Ing. Juraj Kandera
Overovatelia: Ing. Ľubomír Rybák, Stanislav Sekan

