Zápisnica
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom
volebného obdobia 2014 – 2018,
konaného 04.08.2017 v zasadačke Obecného úradu Trnovec nad Váhom
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie:
a) voľba návrhovej komisie
b) určenie zapisovateľa
c) určenie overovateľov zápisnice
2.„Rekonštrukcia strechy a krovu Kúrie v Trnovci nad Váhom“ - informácia o výberovom
konaní na zabezpečenie výberu zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou
3. „Technický dvor a dvor údržby Trnovec nad Váhom“ :
- verejná súťaž podlimitnej zákazky na dodávateľa stavby
- prerokovanie postupnosti ďalších krokov
4. Diskusia
5. Záver
27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, zvolané starostom obce mimo
plánu rokovania OZ, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril a viedol starosta obce,
Ing. Július Rábek. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prizvaných a
prítomných.
Predsedajúci konštatoval, že je prítomných sedem poslancov z celkového počtu deväť.
Poslanec p. J. Čerhák sa zo zasadnutia OZ ospravedlnil. Poslanec p. PaedDr. Suba, PhD. sa
zasadnutia OZ zúčastnil neskôr. Zasadnutie OZ bolo uznášaniaschopné vo všetkých bodoch
programu.
Ing. Július Rábek predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej určil poslancov
PaedDr. Ladislava Kosztanka, Róberta Lánga a Ing. Petronelu Vižďákovú. Predsedajúci požiadal
poslancov, či majú k zloženiu návrhovej komisie nejaké pripomienky, alebo pozmeňujúci návrh.
Poslanci žiadne pripomienky nepodali.
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.
Hlavatý, Ing. Vižďáková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na základe prevedeného hlasovania bola návrhová komisia jednohlasne schválená.
Za zapisovateľku bola určená Ing. Daša Pallerová. Za overovateľov zápisnice z 27.
neplánovaného zasadnutia OZ určil poslancov Ing. Jaroslava Hlavatého a Eriku Fülöpovú.
Predsedajúci požiadal poslancov, či majú k programu rokovania pripomienky, prípadne
žiadajú doplniť program rokovania. Návrh na doplnenie programu nebol podaný.

Hlasovanie o návrhu programu ako celku:
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.
Hlavatý, Ing. Vižďáková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol jednohlasne schválený a ďalší priebeh zasadnutia postupoval podľa neho.
Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu schváleného programu rokovania obecného
zastupiteľstva.
Materiál č. 1
,, „Rekonštrukcia strechy a krovu Kúrie v Trnovci nad Váhom“ - informácia o výberovom
konaní na zabezpečenie výberu zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou“
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce, Ing. J. Rábek, prítomným
predniesol informácie o výberovom konaní na zabezpečenie výberu zhotoviteľa zákazky s
nízkou hodnotou s názvom „Rekonštrukcia strechy a krovu Kúrie v Trnovci nad Váhom“.
Dané výberové konanie bolo obcou vyhlásené v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ
poveril realizáciou výberového konania spol. KOODIS spol. s r.o. Šaľa. Na základe
vypracovaného rozpočtu stavby bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške 89
778,18 EUR bez DPH. Dňa 18.7.2017 boli šiestim potenciálnym záujemcom zaslané výzvy na
predloženie cenovej ponuky s podrobným opisom rozsahu požadovanej zákazky – výkazom
výmer a projektovou dokumentáciou. Termín na predloženie cenovej ponuky bol stanovený
dňa 31.7.2017. V stanovenej lehote bola doručená jedna cenová ponuka. Dvaja oslovení
uchádzači z dôvodu vysokej vyťaženosti zaslali iba oznámenie, že sa súťaže nezúčastnia.
Následne dňa 31.7.2017 o 15,00 hod. sa uskutočnilo otváranie ponúk, ktorého sa za OcÚ
Trnovec nad Váhom zúčastnili starosta obce a prednosta OcÚ. Na základe tohto konania je
potrebné určiť ďalší postup a vyjadriť súhlas, alebo nesúhlas s podpísaním zmluvy
s úspešným uchádzačom a s realizovaním zákazky. Poslanci OZ sa informovali na výslednú
cenu súťaže a dobu realizácie zákazky. Starosta obce konštatoval, že ponuková cena s DPH
bola vo výške 112 623,20 € a úspešný uchádzač je pripravený a schopný zrealizovať zákazku
v dohodnutom termíne, t. j. od 04.09. do 04.10.2017.
Obecné zastupiteľstvo uvedené informácie vzalo na vedomie a nevznieslo proti predloženej
správe žiadne námietky. Starosta obce poprosil návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. berie na vedomie informácie o výberovom konaní na zabezpečenie výberu
zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia strechy a krovu Kúrie v Trnovci
nad Váhom“

2. súhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom na realizáciu zákazky
„Rekonštrukcia strechy a krovu Kúrie v Trnovci nad Váhom“
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.
Hlavatý, Ing. Vižďáková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Materiál č. 2
,, „Technický dvor a dvor údržby Trnovec nad Váhom“ :
- verejná súťaž podlimitnej zákazky na dodávateľa stavby
- prerokovanie postupnosti ďalších krokov“
Zasadnutie obecného zastupiteľstva pokračovalo dôvodovou správou o verejnej súťaži
zákazky ,,Technický dvor a dvor údržby Trnovec nad Váhom“, ktorú prítomným predniesol
starosta obce. Starosta obce uviedol, že dňa 26.06.2017 sa uskutočnilo otváranie ponúk
ohľadom verejnej súťaže na dodávateľa stavby „Technický dvor a dvor údržby Trnovec nad
Váhom“ časť „Ostatné“. V rámci tohto otvárania ponúk sa kontrolovalo splnenie podmienok
v účasti súťaži uchádzačmi, ktorí predložili svoje ponuky. Na vyhlásenú verejnú súťaž podalo
svoje ponuky celkovo 6 spoločností. Dňa 10.7.2017 došlo následne k otváraniu obálok,
ktorého sa zúčastnil aj jeden zástupca firmy, ktorá predložila ponuku. Súčasťou otvárania
obálok boli už jednotlivé a konkrétne cenové ponuky od predmetných spoločností.
Najlacnejšia ponuka prišla zo strany firmy Tradestone Slovakia s.r.o. Trnava v hodnote 296
886,02 Eur. Poslanci Obecného zastupiteľstva Trnovec nad Váhom na predchádzajúcom 26.
zasadnutí, dňa 10. júla 2017, vzali na vedomie informáciu o verejnej súťaži na dodávateľa
stavby ,,Technického dvora“. Následne návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v
znení:
Obecné zastupiteľstvo Obce Trnovec nad Váhom
1.súhlasí s uzatvorením zmluvy v zmysle výberového konania s dodávateľom na realizáciu
stavby technického dvora
Hlasovanie:
Za: 2
(RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko)
Proti: 3
(Ing. Hanzlík, R. Láng, Ing. Hlavatý)
Zdržal sa:
2 (E. Fülöpová, J. Čerhák)
Neprítomní: 2 (Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.)
Obecné zastupiteľstvo po prevedení hlasovania nesúhlasilo s uzatvorením zmluvy v zmysle
výberového konania s dodávateľom na realizáciu stavby technického dvora. Vzhľadom
k uvedenému by bolo potrebné stanoviť si ďalší postup tak, aby sa mohla súťaž riadne
v zmysle zákona ukončiť, s riadnym odsúhlasením konkrétnych dôvodov ukončenia
a zadefinovaním si konkrétnych podmienok v danej veci, zhodnotil situáciu starosta obce. Po
vyslovených predmetných informáciách sa rozprúdila diskusia k danej problematike. Do
diskusie sa ako prvý zapojil poslanec p. Láng, ktorý jednoznačne poukázal na fakt, že poslanci
OZ nerušia zámer celého projektu. Uviedol, že sa dopočul informácie o tom, ako poslanci OZ
nemajú záujem o výstavbu a tým bránia vo výstavbe technického dvora. Tieto informácie
považuje za klamlivé a ešte raz potvrdil, že ani on, ani poslanci OZ nemajú žiadne námietky

voči výstavbe a s celkovou výstavbou technického dvora súhlasia. Zároveň podotkol, že
spoločnosť KOODIS spol. s.r.o. má na starosti danú súťaž a je za ňu zodpovedná, tak nech
súťaž patrične ukončia. Starosta obce uviedol, že záverečné podmienky musí jednoznačne
zadefinovať zastupiteľstvo, ak si zastupiteľstvo predstavuje iný rozsah veci, je potrebné to
jasne určiť a tak isto určiť ďalší postup krokov v danej veci. Poslanec R. Láng opätovne
poukázal na fakt, že za ukončenie súťaže je zodpovedná platená firma, ktorej zástupca jasne
uviedol, že ak to poslanci OZ neschvália, súťaž bude zrušená. Vyššie spomínané uznesenie
padlo a je potrebné ho presne podľa toho dotiahnuť do konca, skonštatoval R. Láng. Starosta
obce ďalej oponoval a snažil sa poslancom poukázať na skutočnosť, že momentálny postup
je nezákonný, súťaž nie je možné ukončiť pokiaľ nebudú v zmysle zákona jasne zadefinované
dôvody ukončenia a nesúhlasu s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom. Do diskusie
sa zapojil aj poslanec Ing. Hanzlík, ktorý skonštatoval, že sa jedná o vec, ktorá mala byť
pripomienkovaná ešte na začiatku celého, nie teraz. Za uznesenie sa jednoznačne hlasovalo,
výsledkom je nesúhlas s podpisom zmluvy a hotovo, uviedol Ing. Hanzlík. K záveru diskusie
k danému bodu programu zasadnutia poslanec R. Láng prítomným navrhol zvolať priamo
osobné stretnutie so zástupcom firmy KOODIS spol. s.r.o., p. Ing. Kelemenom, vo veci
prediskutovania si problematiky predmetnej verejnej súťaže, k ujasneniu si informácií
a výsledkov, ako aj stanovenia si postupnosti ďalších krokov. Obecné zastupiteľstvo vzalo
informácie a návrh R. Lánga na vedomie a skonštatovalo, aby sa vyvolalo rokovanie so
spomínanou firmou.
Obecné zastupiteľstvo ďalej v danom bode programu otvorilo tematiku rekonštrukcie
chodníka na Novozámockej ul. v novom Trnovci a prerokovalo aj vzniknutý problém vo veci
výmeny hrobových miest. Poslanec p. R. Láng poukázal pred všetkými prítomnými na
obrovský problém ohľadom rekonštrukcie chodníka v Novom Trnovci a vyjadril svoje
pohoršenie nad faktom, že daná problematika nebola zahrnutá na rokovanie OZ a nie je
celkovo riešená. Taktiež sa informoval, kto schválil zámenu kameniva za stavebný odpad, a či
k danej zámene je záväzné stanovisko uvedené na papieri. Poslanec Ing. Hlavatý sa dotazoval
na presný dôvod tejto zámeny.
Rokovanie pokračovalo informáciou podanou zo strany poslanca R. Lánga, ktorý sa zaujímal,
či je pravdou fakt, že občania, ktorí si pred tromi rokmi zakúpili hrobové miesta, ich dnes už
nemajú, resp. došlo k ich výmene. Starosta obce prítomných informoval, že o vzniknutom
probléme sa vie a momentálne je úradom riešený. Obec sa snaží s občanmi komunikovať
a daný problém k spokojnosti vyriešiť čo najskôr.
K záveru rokovania daného bodu programu zasadnutia OZ starosta obce požiadal návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie vo veci verejnej súťaže zákazky ,,Technický dvor
a dvor údržby Trnovec nad Váhom“.
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. berie na vedomie informácie o verejnej súťaži podlimitnej zákazky na dodávateľa
stavby „Technický dvor a dvor údržby Trnovec nad Váhom“
2. ukladá vyvolať pracovné stretnutie OZ s firmou KOODIS spol. s.r.o. Šaľa, za účelom
dohodnutia zákonných podmienok na zrušenie súťaže

Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.
Hlavatý, Ing. Vižďáková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.

,,Diskusia“
Diskusiu 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, Ing. Rábek a poprosil
prítomných o vyjadrenie svojich podnetov.
Ako prvá sa so svojimi príspevkami do diskusie zapojila poslankyňa Ing. Vižďáková, ktorá sa
dotazovala, ako sa pokračuje vo veci vybudovania požiarnej zbrojnice.
Počas programu ,,Diskusia“ sa na 27. zasadnutia OZ dostavil poslanec PaedDr. Suba, PhD.
a počet poslancov bol osem.
Prednosta OcÚ na dotaz poslankyne prítomným predložil návrh projektu na vybudovanie
zbrojnice, ktorý bol navrhnutý projektantom. Bude sa jednať o rekonštrukciu starej budovy
kotolne pri ZŠ + prístavba k budove s tým, že vnútro budovy sa cca zachová v takom rozsahu,
ako je dnes a prístavba bude v rozsahu: šatne, sociálne priestory a garážová časť. Celý
projekt sa projektuje v zmysle štandardov pre budovy hasičských zbrojníc, skonštatoval
prednosta OcÚ. Pokračoval poslanec Ing. Hlavatý, ktorý sa informoval v akom štádiu je
projekt ,,Zberný dvor Trnovec nad Váhom“. Starosta obce uviedol, že na úrad pred pár dňami
prišli oznámenia o schválení finančnej kontroly verejného obstarávania a takisto boli na
základe administratívnej kontroly schválené Doplňujúce monitorovacie údaje mimo ŽoP
týkajúce sa nášho projektu. So slovenskou agentúrou ŽP neustále komunikujeme a aktuálne
obec chystá vyhlásenie súťaže cez elektronický kontraktačný systém na jednotlivé stroje.
V diskusii pokračovala poslankyňa Ing. Vižďáková, ktorá sa informovala na územný plán
obce. Poslanec p. Láng sa zároveň informoval, či boli podané dotazy na zmenu ÚP aj zo
strany občanov. Starosta obce skonštatoval, že aktuálne je vypísané výberové konanie na
obstarávateľa a neskôr sa vypíše konanie na zhotoviteľa ÚP. Dotazy zo strany občanov na
zmenu ÚP neboli podané. Poslankyňa Ing. Vižďáková sa ďalej dotazovala, či obec dostala
informácie vo veci poskytnutia finančného príspevku od spoločnosti Duslo a.s. Starostom
obce bolo uvedené, že obec obdržala od spoločnosti Duslo a.s. mail, v ktorom nás
informovali o možnosti získania finančného príspevku prostredníctvom Nadácie SPP. Je
potrebné si k tomu sadnúť a pouvažovať, na čo konkrétne použijeme finančné prostriedky
a aký projekt nakoniec obec vypracuje. Zároveň na návrh poslanca Ing. Hlavatého poprosil
o návrhy aj prítomných poslancov OZ.
Poslanec p. Láng v diskusii nadniesol tému podávania informácií občanom cez obecný
rozhlas formou sms správ. Dotazoval sa, či boli podniknuté príslušné kroky na vybavenie
danej služby. Prednosta úradu odpovedal, že má prichystané ponuky niekoľkých firiem
a materiál k danej téme prichystá na septembrové zasadnutie OZ.
Viac príspevkov v diskusii neodznelo, obecné zastupiteľstvo zobralo všetky podané diskusné
príspevky na vedomie.

Starosta obce následne poďakoval prítomným za účasť a ukončil 27. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Daša Pallerová

V Trnovci nad Váhom, 07.08.2017

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslav Hlavatý

Erika Fülöpová

Mgr. Oliver Berecz
Prednosta OcÚ

Ing. Július Rábek
starosta obce

