ZÁPISNICA
z mimoriadného zasadnutia obecného zastupiteľstva pri Obecnom
úrade Hrnčiarovce n/P, konaného dňa 25.01.2012.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Navrhovatelia: Mgr. Monika Čiefová, RNDr. Monika Kopecká
Overovatelia: Ing. Rastislav Mrva, Mgr. Miloš Tomek
Zapisovateľ: Jarmila Tomeková
Program:
1/ Otvorenie
2/ Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P - financovanie
1/ Otvorenie - starosta obce privítal prítomných poslancov a hosťa Reného Šteinera, zástupcu
Združenia – Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja na mimoriadnom zasadnutí OZ, kde
sa bude prejednávať iba jediný bod rokovania a to: „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P“ a jej
financovanie. Starosta skonštatoval skutočnosť, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je
uznášaniaschopné.
2/ Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P – financovanie
Starosta obce odovzdal slovo prítomnému zástupcovi Združenia – Regionálna rozvojová agentúra
Trnavského kraja Ing. Renému, Šteinerovi ktorý s našou obcou spolupracuje aj na projekte
„Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P“. Informoval poslancov, že zo strany obce neprišlo
k žiadnemu pochybeniu, projekt bol načas zrealizovaný a taktiež zo strany obce bola načas odoslaná
žiadosť o platbu. Firma ZIPP Bratislava stavbu v termíne dokončila, odovzdala a následne bola aj
skolaudovaná. Jediný problém nastal pri platbách z Ministerstva pôdohospodárstva. OZ na svojom
mimoriadnom zasadnutí dňa 10.1.2012 už riešilo tento problém, ale vzhľadom na skutočnosť, že
štátna pokladnica nie je ešte stále otvorená, OZ musí rátať aj s možnosťou, že faktúry budú
uhradené možno v mesiaci marec 2012 a preto firma ZIPP žiada, že v prípade neuhradenia
predmetných faktúr do 29.2.2012 vyrúbi ďalšie penále vo výške 2.400,-€, pričom by museli byť
faktúry uhradené do 31.03.2012. OZ sa taktiež zaoberalo možnosťou vyfinancovať prestavbu
preklenovacím úverom Na to by sa musela zmeniť žiadosť o platbu predfinancovaním, ktorú už
máme schválenú na žiadosť o platbu refundáciou, pri ktorej by sme sa časovo posunuli naspäť o
všetky časové lehoty pri žiadostiach o platbu. OZ túto možnosť zamietlo.Starosta obce dal hlasovať,
kto je za, aby firme ZIPP bola uhradená ďalšia finančná čiastka vo výške 2.400,-€ za podmienok
ako je horeuvedené. Z prítomných 9 poslancov bolo:
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.01.2012:
a/ schvaľuje:
3/12 – uhradenie penálov vo výške 2.400,- € firme ZIPP Bratislava za podmienok ako je
horeuvedené.
Zápisnicu overili: Ing. Rastislav Mrva

Mgr. Miloš Tomek

