Obec Široké
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Zápisnica
z I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.4.2019 v zasadacej miestnosti
OcÚ v Širokom

V Širokom dňa 11.4.2019
Zápisnicu napísala: Danka Dutková, pracovníčka OcÚ

Zápisnica
z I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 11.4.2019 v zasadacej miestnosti OcÚ v Širokom

Program:

1.
2.
3.
4.

Úvod (otvorenie)
Informácia o projekte „Prístavba materskej školy“, prerokovanie ďalšieho postupu
Návrh na uznesenie
Záver

Návrhová komisia: Ing. Anna Bartková
Ing. Marek Adam

Overovatelia zápisnice: Stanislav Vyšňovský
JUDr. Martin Tobiaš

-

2 -

K bodu 1
Prvé mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý privítal
prítomných poslancov. Predložil na schválenie program mimoriadneho zasadnutia. Určil návrhovú
komisiu a overovateľov zápisnice. Poslanci s programom súhlasili a jednohlasne schválili program
zasadnutia aj návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.
K bodu 2
V rámci tohto bodu starosta obce informoval prítomných o problémoch pri verejnom
obstarávaní projektu “Prístavba materskej školy“ na ktorý máme schválený NFP z integrovaného
regionálneho operačného programu a jeho jednotlivých fázach. Po ukončení verejného obstarávania
(ďalej len VO) sme v mesiaci jún 2018 podľa pokynov v elektronickej podobe podali celé VO na
kontrolu, v mesiaci október sa starosta informoval o stave kontroly, bolo mu oznámené, že celé VO je
potrebné na kontrolu podať v papierovej forme, čo bolo urobené hneď v mesiaci október 2018.
Nakoľko ani v mesiaci marec 2018 sme stále nemali stanovisko k VO, starosta obce sa bol na PSK
znova informovať o stave kontroly a až na jeho intervenciu v týchto dňoch prebieha na Prešovskom
samosprávnom kraji kontrola verejného obstarávania. Boli sme vyzvaný na doplnenie resp.
vysvetlenie dokumentácie a to položiek 165 -171 z rozpočtu uvedeného projektu, jedná sa o skrinky,
stoličky, stôl, skriňu, ležadla, ktoré podľa kontrolného orgánu majú charakter tovarov. Pritom pred
začatím verejného obstarávania bolo kontrolnému orgánu predložené na prvú ex-ante kontrolu celé
verejné obstarávanie kde neboli zistené žiadne nedostatky. Zo strany obce bolo vypracované
vysvetlenie k výzve. V prípade, že kontrolný orgán toto vysvetlenie neprijme a zruší VO je potrebné
aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo o ďalších postupoch pri realizácií projektu.
Starosta obce predložil poslancom postupy:
1. Upustiť od projektu prístavby MŠ na neskoršie obdobie
2. Postaviť MŠ z vlastných zdrojov bez zateplenia, vzduchotechniky a vegetačných úprav
3. Zopakovať verejné obstarávanie a pokračovať v projekte
4. Ísť do rizika, že projekt bude neprefinancovaný
5. Vypovedať zmluvu o poskytnutí NFP a uchádzať sa v novej výzve o dotáciu.
Po zdĺhavej diskusií sa poslanci uzhodli, že problém prístavby MŠ je už dlhšiu dobu a je potrebné do
budúcnosti ho riešiť a preto postup o upustení od projektu prístavby MŠ zamietli. Taktiež vypovedať
zmluvu o poskytnutí NFP a uchádzať sa v novej výzve je riziko, lebo v novej výzve by nám tento
príspevok nemusel byť schválený.
V poslednom rade sa dohodli, aby bolo na PSK podané
vysvetlenie k výzve a v prípade, že kontrolný orgán toto vysvetlenie nebude akceptovať urobiť nové
VO a túto stavbu postaviť z vlastných zdrojov.
Poslanci k tomu prijali uznesenie č.36/2019 .
K bodu 3
Návrh na uznesenie predniesla poslankyňa Ing. Anna Bartková, ktorý bol poslancami
jednohlasne schválený.
K bodu 4
Týmto bol program I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta
obce poďakoval prítomným za účasť a toto zasadnutie ukončil.

Overovatelia zápisnice:
Stanislav Vyšňovský

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

JUDr. Martin Tobiaš

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

Ing. Stanislav B a r t o š
starosta obce

Uznesenie
z I. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 11.4.2019

K bodu 2
Uznesenie č. 36 /2019
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
informáciu starostu obce o problémoch s verejným obstarávaním projektu „Prístavba materskej
školy“
b) schvaľuje
nasledujúci postup v prípade negatívneho stanoviska k verejnému obstarávaniu
1. obec vykoná v najkratšom možnom termíne nové verejné obstarávanie na prístavbu MŠ
2. v prípade ďalších problémov z verejným obstarávaním na prístavbu MŠ, obec pristúpi
k výstavbe z vlastných zdrojov po prehodnotení projektu.

Ing. Stanislav Bartoš
starosta obce

