
 OBEC BIJACOVCE, Obecný úrad 053 06 Bijacovce č. 7

Zápisnica z 24. zasadnutia OZ v Bijacovciach, konaného dňa 28.04.2017 v zasadačke
OcÚ so začiatkom o 19.00 hod. evidovaná v podacom denníku č. BIJ-2017/042-OCU-03 UJ6,
A-10

Prítomní:
- starosta obce Mgr. Ján  Pivovarniček
- poslanci OZ :  Ing. Jozef Burik, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Dušan Pavluvčík,

MVDr. Jozef Pentrák, Ľubomír Zajac
- Hostia – viď. prezenčná listina 

Program : 

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Výber dodávateľa stavebných prác – Futbalové šatne
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1:

Starosta  obce  Mgr.  Ján  Pivovarniček  privítal  prítomných.  Za  zapisovateľa
24. zasadnutia  OZ navrhol Ing. Jozefa Burika. Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov
p. Lepetáka a MVDr. Pentráka.  Starosta  obce skonštatoval,  že  na zasadnutí  sú prítomní  6
poslanci  OZ, čím je OZ uznášania schopné a predniesol návrh programu.

 Hlasovanie za program rokovania :

6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, program rokovania schválený

K bodu 2:

V úvode tohto  bodu starosta  obce  informoval  o plnení  uznesení  a dal  hlasovať  za
správu o plnení uznesení.

Hlasovanie: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa, uznesenie schválené

K bodu 3: 

Starosta obce informoval poslancov ohľadom dodaných cenových ponúk na stavebné
práce pre rekonštrukciu futbalových šatní. Oslovených bolo dňa 23.3.2017 päť stavebných
spoločnosti na práce podľa realizačnej projektovej dokumentácie a VV s takýmto výsledkom.

- Stavebná firma Hanisko 65 096,13 € s DPH
- Stavebná firma Rusnák 79 870,40 € s DPH
- Stavebná firma Blizmán 77 296,28 € s DPH
- Stavebná firma Bamac 68 422,80 € s DPH
- Stavebná firma Širila cenovú ponuku nedodala



Po detailnom prezretí  si  jednotlivých  CP  sa  poslanci  zhodli,  že  akceptujú  ponuku  firmy
Bamac s hodnotou 68 422,80 € s DPH s nasledujúcimi požiadavkami, ktoré OZ doporučuje
starostovi obce zapracovať do ZoD.

- v ZoD bude jasné definovaná cena 68 422,80 € s DPH
- cena 68 422,80 € s DPH je fixná a OZ nebude akceptovať žiadne práce naviac
- do ZoD OZ nariaďuje zadefinovať presný termín začatia a ukončenia výstavby
- v prípade nedodržania termínu ukončenia stavby OZ nariaďuje do ZoD doplniť presne

stanovené penále s omeškania
- do ZoD zadefinovať presný harmonogram prác a termíny kontrolných dní
- OZ  nariaďuje,  aby  fakturácia  za  práce  prebiehala  na  základe  odsúhlasených

a vykonaných  prác  podľa  stavebného  denníka  odsúhlasených  stavebným  dozorom
stavby

- do ZoD je nutné doplniť zádržné 5%, ktoré bude splatné po uplynutí záručnej doby
- OZ  doporučuje  uhradiť  poslednú  fakturovanú  sumu  po  odstránení  všetkých

nedorobkov, ktoré budú vznesené a spísané pri preberacom konaní
- vznesené a spísané nedorobky je nutné odstrániť zo strany dodávateľa do kolaudácie

stavby

OZ  doporučuje  starostovi  obce  preveriť  možnosti  čerpania  a splácania  úveru  v hodnote
50 000 €. 

 
K bodu 4: 

Do diskusie  sa prihlásil  poslanec Zajac,  ktorý upozornil  na nefunkčnosť obecného
traktora a navrhol preveriť možnosti jeho opravy v čo najkratšom možnom čase.   

Následne starosta obce tento bod ukončil.

K bodu 5:

Starosta obce  poďakoval poslancom, prítomným za účasť a zasadanie ukončil.

V Bijacovciach  28. 04. 2017

Zapisovateľ: Ing. Jozef Burik        .............................................. 

Overovatelia zápisnice: Michal Lepeták     ................................................

                                      MVDr. Jozef Pentrák ...............................................


