Obecné zastupiteľstvo L a c k o v á
Zápisnica z mimoriadneho - XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková
zo dňa 13. 10. 2013
Prítomní:

Ing. Marek Gallík – starosta obce
Peter Galík
Mgr. Ján Krafčík
Bc. Veronika Krafčíková
Rudolf Osvald
Jaroslav Szentiványi

K bodu č. 1 – Otvorenie rokovania OZ
Ing. Marek Gallík, starosta obce, privítal všetkých prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí OZ.
Podľa priloženej prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci - OZ je uznášaniaschopné.
Prečítal program, nakoľko nikto nemal pripomienky nechal hlasovať o navrhnutom programe schôdze.
Hlasovanie o programe rokovania:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Program rokovania schválený (č. 67)
Pokračovalo sa v rokovaní podľa schváleného programu mimoriadnej schôdze.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za zapisovateľku zápisnice Mgr. Alenu Kubisovú a za overovateľov zápisnice Jaroslava
Szentiványiho a Petra Gallika.
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: OZ schvaľuje určenie zapisovateľa i overovateľov zápisnice (č.68)
K bodu č. 3 – Riešenie nevyhovujúceho a havarijného stavu okien Domu kultúry
Starosta obce informoval prítomných o nevyhovujúcom a havarijnom stave okien v budove Domu kultúry. V
zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 1.12.2011 schválenej OZ v Lackovej dňa 19.11.2011 medzi obcou Lacková
a RkC Nižné Ružbachy v zmysle bodu III. je obec Lacková povinná na základe bezodplatného prenájmu
budovy č.65 udržiavať túto budovu v rámci možností obce. Okná sú v nedôstojnom, nevyhovujúcom až
havarijnom stave a vytvárajú aj bezpečnostné riziko. Taktiež ich stav výrazne zvyšuje náklady na chod
budovy a obmedzuje jej využívanie hlavne v zimnom období. Na základe tohto navrhol starosta obce OZ
schváliť výmenu okien v budove a predstavil poslancom návrh financovania.
V diskusií poslanci vyjadrili súhlas s návrhom starostu a prezentovali názor vymeniť okná v sále, knižnici,
posilňovni a klube mládeže. Pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie: ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej (č.69)
a) schvaľuje:
z dôvodu havarijného stavu a za účelom zníženia prevádzkových nákladov súvisiacich s chodom budovy
Domu kultúry v zmysle bodu IV. nájomnej zmluvy zo dňa 1.12.2011 schválenej OZ dňa 19.11.2011 výmenu
okien v rozsahu do 3500 € v zmysle výzvy na predkladanie cenových ponúk.

b)zaväzuje:
starostu obce v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 1.12.2011 schválenej OZ dňa 19.11.2011 písomne požiadať o
súhlas k vykonaniu tejto výmeny zo strany prenajímateľa
c)zaväzuje:
starostu obce po vyhodnotení ponúk a vybratí najlepšej ponuky pracovnou skupinou uzatvoriť zmluvu o dielo
s vybraným uchádzačom v zmysle schválených podmienok
d) zaväzuje
v rámci rozpočtu na rok 2014 potrebnú sumu peňazí na účel schválenej výmeny okien v rámci kapitoly
Domu kultúry
K bodu č. 4 - Schválenie podmienok výzvy na predkladanie ponúk na výmenu okien a zriadenie pracovnej
skupiny na vyhodnotenie ponúk
V nadväznosti na predchádzajúci bod rokovania, požiadal starosta poslancov o prerokovanie a stanovenie
podmienok výzvy na predloženie cenovej ponuky na výmenu okien. V diskusií spoločne sformulovali
znenie "výzvy", ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej (č.70)
a) prerokovalo
podmienky výzvy na predkladanie cenových ponúk na výmenu okien
b) schvaľuje
podmienky výzvy na predkladanie cenových ponúk na výmenu okien
Vyššie schválená výzva bude v zmysle čl.7 Internej smernice k aplikácií zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Lacková na výmenu okien v
budove Domu kultúry a v zmysle zákona zverejnená na webovej stránke obce, na tabuli obce a zaslaná 3
subjektom. V nadväznosti na vyššie uvedené je nutné zriadiť pracovnú skupinu na vyhodnotenie výsledkov
výzvy. Starosta požiadal prítomných o vyjadrenie sa k jej zloženiu. Po diskusií nechal hlasovať
o navrhnutom zložení pracovnej skupiny a to: p. Rudolf Osvald, p. Peter Galík, p. Jaroslav Szentiványi, p.
Veronika Krafčíková.
Hlasovanie:

ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Lackovej
a) prerokovalo
vytvorenie pracovnej skupiny na vyhodnotenie výsledkov výzvy na predloženie cenovej ponuky na výmenu
okien v budove Domu kultúry
b) schvaľuje
Pracovnú skupinu na vyhodnotenie výsledkov výzvy na predloženie cenovej ponuky na výmenu okien v
budove Domu kultúry v zložení:. p. Rudolf Osvald, p. Peter Galík, p. Jaroslav Szentiványi, p. Veronika
Krafčíková.
K bodu č. 5 – Záver
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a zasadnutie mimoriadneho obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Lackovej dňa 13.10.2013

