OBEC KOTRČINÁ LÚČKA
Zápisnica
zo 40. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej
Lúčke, konaného dňa 05.09. 2014
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Ing. Michal Zajac, Emília Zajacová
Ospravedlnená : Vlasta Hrušková
Program :
1. Zahájenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Návrh Zmluvy o dielo na realizáciu diela „ Rozšírenie vodovodu v obci
Kotrčiná Lúčka “ medzi obcou Kotrčiná Lúčka a STAVOINVEST SK s.r.o.
Krasňany
4. Návrh na uznesenie
5. Záver
1. Zahájenie.
Otvorenie 40. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva previedol starosta obce
Jozef Žabka. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci obecného
zastupiteľstva a je uznášaniaschopné. Poslankyňa pani Vlasta Hrušková je dlhodobo PN
a jej neúčasť na zasadnutí je ospravedlnená. Vzhľadom k tomu , že program rokovania bol
zastupiteľstvu doručený v pošte a nikto z poslancov nemal pripomienky starosta predložil na
schválenie program rokovania Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
Starosta obce poveril Mgr. Petra Madigára zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril
poslancov: Ing. Michala Zajaca a Petra Madigára. Do návrhovej komisie určil poslancov :
Petra Bielika a Mgr. Petra Madigára.

3. Návrh Zmluvy o dielo na realizáciu diela „ Rozšírenie vodovodu v obci
Kotrčiná Lúčka “ medzi obcou Kotrčiná Lúčka a STAVOINVEST SK s.r.o.
Krasňany.
Starosta obce informoval poslancov o výsledku verejného obstarávania. Jednalo sa
o podlimitnú zákazku a bola uskutočnená cez obchodný vestník. Verejné obstarávanie
prevádzala spoločnosť JK TINA s.r.o., Kysucké Nové Mesto. Najvýhodnejšiu ponuku
predložila spoločnosť STAVOINVEST SK s.r.o. Krasňany a stalo sa teda víťazom verejnej
súťaže. Proti výsledku verejného obstarávania nepodal v zákonnej lehote nikto
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z neúspešných uchádzačov námietku na Úrad verejného obstarávania a tak výsledok bol
postúpený na kontrolu Ministerstvu pôdohospodárstva SR, odkiaľ tiež nebola námietka
a pripomienka k súťaži. Následne môže by uzatvorená zmluva o dielo so spoločnosťou
STAVOINVEST SK s.r.o. Krasňany. Návrh zmluvy o dielo bol súčasťou verejnej súťaže a je
súčasťou tejto zápisnice.
- Mgr. Peter Madigár k financovaniu celého projektu Cezhraničnej spolupráce PL – SR 2008
– 2013, v rámci ktorého sa realizuje aj investičná časť projektu uviedol, aby sa oslovilo viac
peňažných ústavov o poskytnutie čo najvýhodnejšieho úveru na prefinancovanie celého
projektu.
Nakoľko k tomuto bodu programu už neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a ani
nejasnosti, tak starosta predložil Zmluvu o dielo na schválenie.
Hlasovanie:
Za: 4 poslanci

Zdržal sa: 0

Proti: 0

4. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie predložila p. Emília Zajacová a tento návrh je súčasťou zápisnice.

5. Záver.
Záver mimoriadneho zasadnutia previedol starosta obce, ktorý poďakoval prítomným
poslancom za účasť.

Zápisnicu zapísal :
Mgr. Peter Madigár

........................................................................

Zápisnicu overili :

Ing. Michal Zajac

.........................................................................

Peter Bielik

..........................................................................

V Kotrčinej Lúčke, 08. 09. 2014
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