ZÁPISNICA
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Plaveckom Podhradí, konaného dňa 29.februára 2012
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ZÁPISNICA
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Podhradí, konaného dňa
29.februára 2012
Prítomní: p.Milan Kousal, starosta obce
poslanci OZ: pp. Bc. Mária Fabianová, Ing. Anna Hrišová, Peter Kovár, Ing. Pavol
Petráš, Ladislav Dulanský, Figura František
Ospravedlnení: p. Marián Schwandtner
Prítomných bolo 7 občanov.

Zahájenie zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Plavaecké Podhradie previedol p.
Milan Kousal, starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a zároveň ich oboznámil
s programom rokovania, ktorý bol nasledovný.

Program :
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2011, plán činnosti HK na I. polrok 2012
4.Informácia o výsledku verejného obstarávania na realizáciu projektu Obnova Domu smútku
5.Informácia o výsledku
súťaže na vypracovanie projektovej dokumentácie
a architektonického riešenia projektu Revitalizácia verejného priestranstva v obci Plavecké
Podhradie
6.Výber spracovávateľa projektu Revitalizácia verejného priestranstva v obci Plavecké
Podhradie
7.Rôzne
8.Diskusia
9.Záver

K uvedenému programu nebolo zo strany poslancov žiadnych pripomienok ani doplnkov.
Program bol jednohlasne schválený. Za zapisovateľku bola určená p. Hubeková Erika.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Ing. Hrišová Anna a Bc. Mária Fabianová.
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1.) Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2011 a plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2012
Starosta prečítal správu hlavnej kontrolórky za II. polrok 2011 a plán činnosti na I. polrok
2012
Hlasovanie: Za:6
Zdržal sa:0
Proti:0
Uznesenie č. 101.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí:
a) B e r i e n a v e d o m i e správu hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2011
b) S c h v a ľ u j e plán činnosti HK na I. polrok 2012
2) Informácia o výsledku verejného obstarávania na realizáciu projektu Obnova Domu
smútku
Starosta prečítal zápisnicu z otvárania obálok. Súťažné podklady si prevzalo 5 firiem, ale
ponuku predložili len 3 firmy a to: DUVYSTAV s.r.o. Pezinok, Hílek a spol. s r.o. Senica
a CORMET s.r.o. Plavecký Peter. Kritériom bola najnižšia cena. Najnižšiu cenovú ponuku
predložila spoločnosť CORMET s.r.o. Plavecký Peter vo výške 64.962.- EUR
P. Kovár žiadal či by sa nemohla dať vizualizácia projektu na obecnú stránku, aby mali
občania predstavu ako bude rekonštrukcia vyzerať.
Hlasovanie: Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
Uznesenie č.102.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
schvaľuje
výber spoločnosti CORMET s.r.o. Plavecký Peter ako dodávateľa stavebných prác na
projekte Obnova domu smútku v Plaveckom Podhradí a poveruje starostu uzatvorením
príslušných zmlúv.
3) Informácia o výsledku
súťaže na vypracovanie projektovej dokumentácie
a architektonického riešenia projektu Revitalizácia verejného priestranstva v obci
Plavecké Podhradie
Do súťaže sa prihlásili 4 firmy: Studio 21 s.r.o., Bratislava – 9.360,-€, Ing. Štefan Hric,
Bratislava – 6.350,-€, SILKAT s.r.o., Galanta – 11.246,-€, Atelier domova s.r.o., Bratislava
– 12.000,-€, Ateliér RCH Rudohradsky caban s.r.o., Bratislava – 10.740,-€, Ateliér
Dobrucká, Nitra – 5.400,- Spoločnosť Ateliér Dobrucká, Nitra stiahla svoju ponuku
z kapacitných dôvodov. Firma Ing. Š. Hric dala síce najnižšiu ponuku ale keďže výberovým
kritériom bola ekonomická výhodnosť ponúk, tak ako ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
sa javí ponuka spoločnosti Štúdio 21, Bratislava, ktorá ponúkla aj výhodné financovanie,
a to 900,-€ pri odovzdaní projektu a zvyšok len v prípade úspechu a schválenia žiadosti
o finančný príspevok.
Hlasovanie: Za:6
Proti.0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 103.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
schvaľuje
výber spoločnosti Štúdio 21 s.r.o., Bratislava, ako ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, na
dodávateľa architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie projektu Revitalizácia
centrálnej časti obce a poveruje starostu uzatvorením príslušných zmlúv.

-44) Výber spracovávateľa projeku Revitalizácia verejného priestranstva v obci Plavecké
Podhradie
Verejnej súťaže sa zúčastnili 3 spoločnosti, a to: KAPHO s.r.o., Bratislava – 13.000,-€, Ing.
Martin Šišolák, Svätý Jur – 12.000,-€, CNS eurogrants s.r.o., Malacky – 8.000,-€
P. Ing. Hrišová sa informovala čo všetko by spoločnosť vykonávala a navrhla zavolať ich
na konzultáciu len pri podaní projektu. Spoločnosť má na starosť poradenstvo a kontrolu
všetkých dokumentov. Najvýhodnejšiu ponuka predložila spoločnosť CNS eurogrants,
ktorá má výborné referencie aj z okolitých obcí. Taktiež ponúkla výhodné financovanie –
800,-€ pri odovzdaní projektu, a zvyšok len v prípade úspechu a schválenia žiadosti
o finančný príspevok. P. Dulanský si prevzal podklady a prehodnotí, či by nedokázali
vypracovať projekt a žiadosť.
Hlasovanie: Za: 6 Zdržal sa:0
Proti:0
Uznesenie č. 104.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Podhradí
p r e s ú v a schválenie
výberu spracovávateľa projektu Revitalizácia verejného priestranstva v obci Plavecké
Podhradie na ďalšie zasadnutie OZ.
5) Rôzne
A) Na základe informácie p. poslankyne Hrišovej, že občania vnímajú absenciu psích známok
ako dokladu o zaplatení dane ako problém, je potrebné o tom rokovať. Návrh je, aby pri
platení dane za psa obdržali občania zároveň známku pre psa. Momentálne je nahlásených 112
psov. P. Petráš informoval, že príde do platnosti zákon o veterinárnej starostlivosti, kde by
malo byť určené, že psy by sa mali označiť čipovaním a zakúpenie známok by bolo zbytočné
a zaťažilo by obecný rozpočet. P. Fabianová a p. Kovár navrhli zistiť viac cenových ponúk na
známky. P. Kovár navrhol prijať VZN, kde by bolo jasne určené, že ak by sme vydávali
známky pre psov musí ich pes mať, inak by bol držiteľ psa pokutovaný. Starosta poveril p.
Hrišovú aby zistila od kedy bude spomínaný zákon platný.
B) Starosta informoval prítomných o informácii, že p. farár chystá obnovu dlažby v kostole
a chystá na to vyhlásiť zbierku. Starosta predložil návrh poskytnúť zamestnancov OÚ na
výpomoc, auto na odvoz sutiny, prípadne vyčleniť finančné prostriedky z obecného rozpočtu.
P. Kovár navrhol osloviť riaditeľa Holcimu, či by neposkytli materiál zadarmo, ak by
potreboval p. farár aj fyzickú pomoc od občanov, mohol by vyhlásiť brigádu. P. Fabianová a p.
Dulanský navrhli, že by mohol p. farár predložiť predbežný finančný rozpočet a v prípade ak
by mu fin. prostriedky chýbali mohlo by sa prísť s návrhom aká výška sa má vyčleniť.
6) Diskusia
- p. Figura, mal pripomienku na svietenie VO, že na križovatke by bolo vhodné vymeniť
neon. Starosta informoval, že niektoré obce odstúpili od podania projektu v združení Podhoran
a ak by sa dalo, skúsil by podať projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
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- p. Kovár sa informoval či by sa myslelo pri rekonštrukcii VO aj na osvetlenie vianočného
stromčeka, ktorý je pre OÚ.
- p. Šarkızyová, sa pýtala či sa v rámci rekonštrukcie verejného priestranstva myslí aj na
detské ihrisko. Mohol by sa využiť priestor na školskom dvore.
- p. Papán v súvislosti s výmenou dlažby v kostole a vyčlenením prostriedkov z rozpočtu
namietal, že je nedostatok finančných prostriedkov na školu, a vyčlenenie fin. prostriedkov na
tento účel by nebolo vhodné.
Na záver obecného zastupiteľstva poďakoval p. Milan Kousal, starosta obce prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil

overovatelia

Zapisovateľ: Erika Hubeková

Milan Kousal
starosta obce

