Z á p i s n i c a č. 2/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemianskom Podhradí dňa 30. 4. 2016
t.j. v stredu o 17,00 hodine v kultúrnom dome v Zemianskom Podhradí.
Prítomní:

starosta obce

- Miroslav Zámečník

poslanci

- Ing. Rastislav Dzurák, Zuzana Bánovská, Mgr. Marie
Macejková, Martina Pacek, Natália Kusendová,
Bc. Petra Lobíková,

Obecný kontrolór

- Mgr. Eva Zámečníková

Neprítomný, ospravedlnený poslanec

- Miloš Lobík

Program:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľky a overovateľov
Zasadnutie otvoril starosta obce privítaním prítomných, konštatoval, že je prítomných 6
poslancov obecného zastupiteľstva. Písaním zápisnice poveril Ľudmilu Kočickú, pracovníčku
OcÚ. Za prvého overovateľa určil p. Zuzanu Bánovskú, druhým overovateľom je p. Martina
Pacek.
Schválenie programu zasadnutia:
Starosta požiadal poslancov o schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola zápisnice č.1/2016
3. Prezentácia výstavby nájomných bytov – INFRA LUX, s.r.o. Bratislava
4. Rekonštrukcia strechy KD a prístavba garáže
5. Prestrešenie – hasičské ihrisko
6. Prejednanie cenových ponúk kanál Vrzalov a časť hlavnej cesty
7. Verejné osvetlenie – ponuka firmy EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bratislava
8. Obecné záležitosti
9. Z á v e r
Poslanci súhlasia s programom zasadnutia.
2. Kontrola zápisnice č. 1/2016
Zápisnica č. 1/2016 bola preposlaná poslancom elektronicky. Starosta požiadal poslancov o
pripomienkovanie zápisnice. Nakoľko poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať.

Uznesenie č. 8/2016 : Obecné zastupiteľstvo kontrolu zápisnice č. 1/2016 schválilo bez
pripomienkovania
Hlasovanie: za 6 (zo 6 prítomných poslancov)

proti: 0
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zdržali sa: 0

3. Prezentácia výstavby nájomných bytov – INFRA LUX, s.r.o. Bratislava
Nakoľko zástupcovia firmy IFRA LUX s.r.o. Bratislava sa nedostavili, pokračovalo sa ďalším
bodom programu.
4. Rekonštrukcia strechy KD a prístavba garáže
Starosta požiadal poslancov o pripomienkovanie cenových ponúk na projektovú dokumentáciu
na rekonštrukciu strechy KD a prístavbu skladových priestorov a garáže, ktoré boli poslancom
zaslané elektronickou poštou. Cenové ponuky sú od firmy:
1. Archpoint s.r.o., Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, konateľ spoločnosti
Ing. Arch. Martin Fabian a Ing. Arch. Róbert Kimle vo výške 2 490,00 €
2. Expensa spol. s.r.o., Čulenova 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, konateľ spoločnoti Ing.
Ľuboš Balažovič vo výške 3 288,00 €
3. PLANNER, s.r.o. , Jilemnického 26/2586, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, konateľ
spoločnosti Ivan Šimo vo výške 2 900,00 €.
4. Ing. Miloš Šimončic,CSc., Kpt. Nálepku 1, Nové Mesto nad Váhom vo výške 1 350,00 €.
5. Pro BONUM s.r.o. Brnianska 2, 911 05 Trenčín, konateľ spoločnosti Ing. Arch. Marián
Beták, vo výške 2 180,00 €.

Uznesenie č. 9/2016: Obecné zastupiteľstvo schválilo cenovú ponuku na vypracovanie
projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia strechy KD a prístavba skladového priestoru
s garážou“ od Ing. Miloša Šimončica CSc, Kpt. Nálepku 1, Nové Mesto nad Váhom.
Hlasovanie: za 6 (zo 6 prítomných poslancov)

proti: 0

zdržali sa: 0

5. Prestrešenie – hasičské ihrisko
Starosta informoval poslancov o cenových ponukách za vyhotovenie projektovej dokumentácie
na prestrešenie hasičského domu a poľovníckeho domu. Informoval poslancov, že PD Bošáca
nám bude sponzorovať drevo a z rozpočtu obce by sa financovala krytina. Práce by boli
vykonané svojpomocne.
Cenové ponuky za vyhotovenie projektovej dokumentácie:
1. Ing. Miloš Šimončic,CSc., Kpt. Nálepku 1, Nové Mesto nad Váhom vo výške 850,00 €.
2. Pro BONUM s.r.o. Brnianska 2, 911 05 Trenčín, konateľ spoločnosti Ing. Arch. Marián
Beták,
vo výške 1 120,00 €.
3. Ing. Ján Beták, Zemianske Podhradie 311 vo výške 950,00 €.

Uznesenie č. 10/2016: Obecné zastupiteľstvo schválilo cenovú ponuku na vypracovanie
projektovej dokumentácie „prestrešenie hasičského domu a poľovníckeho domu „ od Ing.
Miloš Šimončic,CSc., Kpt. Nálepku 1, Nové Mesto nad Váhom vo výške 850,00 €.

Hlasovanie: za 6 (zo 6 prítomných poslancov)

proti: 0

zdržali sa: 0

6. Prejednanie cenových ponúk kanál Vrzalov a časť hlavnej cesty
Starosta informoval poslancov o 2 vypracovaných ponukách na projektovú dokumentáciu –
kanál Vrzalov- jedná sa o jestvujúcu nestabilnú otvorenú priekopu popri miestnej komunikácií
od stredu obce smerom k futbalovému ihrisku o celkovej dĺžke cca 110 bm. Navrhovaná úprava
predstavuje vybudovanie oporného múru v danej línií miestnej komunikácie cca 50 m
a spevnenie svahov tejto otvorenej dažďovej kanalizácie lomovým kameňom. (pozdĺž plota
Ľubomíra Peráčka, kde je zábradlie už v kritickom stave).
Kanál – časť hlavnej cesty: predstavuje kanalizáciu na odvedenie dažďových vôd z vyššie
položenej zástavby obce pozdĺž hlavnej cesty so zaústením do jestvujúceho potoka. Uvedený
úsek predstavuje položenie rúrovej kanalizácie do súčasnej dažďovej priekopy popri ceste
v danej línii, čo predstavuje profil rúrovej kanalizácie cca 120 bm. Na položenú kanalizáciu
v danej dĺžke by sa vybudoval chodník.
Cenové ponuky na vypracovanie projektov sa pohybujú v hodnote od 3 000,00 do 3 500,00
€. Starosta informoval poslancov, že i tento problém sa bude musieť v budúcnosti riešiť. Bolo
by dobré mať vypracované projekty, aby sme v budúcnosti mohli reagovať na programové
výzvy o dotácie.

7. Verejné osvetlenie – ponuka firmy EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bratislava
Starosta informoval poslancov o ponuke verejného osvetlenia od firmy EMPEMONT
SLOVAKIA, s.r.o., Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava, ktorá vyrába vysokokvalitné LED svietidlá
určené pre verejné osvetlenie, vyrobené zo značkových komponentov OSRAM. Odporúčaný
model EKO-LED ZEUS má integrovaný časovač na znižovanie príkonu v nočných hodinách,
čím sa dosahuje väčšia úspora na nákladoch na elektrickú energiu. Ďalšou úsporou by bola
výmena ističov v rozvádzačoch VO. Pri tomto osvetlení postačuje istič od 16A do 25A.
Navrhované svietidlá:
- EKO-LED ZEUS 25 ...................................................... 60 kusov, na obecné komunikácie
- EKO-LED ZEUS 40 ....................................................... 20 kusov, na priechody a križovatky
- Výložník 50 cm pozinkovaný ....................................... 80 kusov
Kalkulácia na splátky, obdobie 60 mesiacov bez navýšenia cenníkovej ceny:
- 28 168,00 € vrátane DPH za celé obdobie
- mesačná splátka 469,50 €
- ročná splátka 5 634,00 €
V ponuke nie sú zakalkulované práce.
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Uznesenie č. 11/2016
: Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ponuku firmy
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bratislava, ale nakoľko máme rozpracovaných veľa projektov
a v poslednom období sme investovali značnú časť financií do údržby a výmeny lámp
verejného osvetlenia, touto ponukou sa budú zaoberať pri zostavovaní rozpočtu na nasledujúce
roky.
Hlasovanie: za 6 (zo 6 prítomných poslancov)

proti: 0

zdržali sa: 0

8. Obecné záležitosti
Pracovníčka obecného úradu informovala poslancov o rozpočtovom opatrení č. 6/2015, ktoré
bolo uskutočnené na základe skutočného čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2015.
Zmeny boli schválené uznesením č. 64/2015.
Uznesenie č.12/2016: Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 6/2015
Hlasovanie: za 6 (zo 6 prítomných poslancov)

proti: 0

zdržali sa: 0

Poslankyňa Mgr. Marie Macejková požiadala poslancov o návrh a schválenie platu starostu
obce na rok 2016. Podklady pre výpočet platu starostu boli poslancom zaslané e-mailom.

Uznesenie č. 13/2016: Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie platu starostu v zmysle ust. §
3 ods. 2, druhá veta zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o 15 % .
Hlasovanie: za 6 (zo 6 prítomných poslancov)

proti: 0

zdržali sa: 0

Starosta oboznámil poslancov, že v čo najkratšom čase bude možné začať s napájaním občanov
na obecný vodovod. Všetky potrebné informácie budú občanom oznámené obecným rozhlasom
a informačným letákom, ktorý bude doručený do každej domácnosti, ktorej sa pripojenie na
vodovod týka a informačný leták aj s príslušnými linkami bude zverejnený na webovej stránke
obce po dohode s prevádzkovateľom vodovodnej siete obce TVK a.s. Trenčín.
Starosta informoval poslancov o nutnosti zriadenia vodovodnej prípojky do kultúrneho
domu, obecného úradu a pohostinstva Federál.
Uznesenie č. 14/2016: Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie vodovodnej prípojky do
kultúrneho domu, obecného úradu a pohostinstva Federál.
Hlasovanie: za 6 (zo 6 prítomných poslancov)

proti: 0

zdržali sa: 0

Na rokovanie sa dostavil ospravedlnený poslanec, Miloš Lobík (nemohol sa uvoľniť z práce)
a od 18,15 hodiny sa zúčastnil rokovania.

Starosta informoval poslancov o uchádzačoch verejného obstarávania vo verejnej súťaži na
výber zhotoviteľa diela „Obnova objektu kultúrneho domu Zemianske Podhradie“, ktoré bolo
zverejnené vo vestníku 13/2016 pod číslom 1584 – WYP dňa 20.1.2016. Otváranie ponúk sa
konalo dňa 9.2.2016 o 10,45 hod. na adrese Ing. Richard Tomík, Pri trati 15 A, 821 06
Bratislava.
Uchádzač č. 1: Via-kom s.r.o., Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom
Uchádzač č. 2: BAU cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina
Uchádzač č. 3: STAVEUROPE, s.r.o. Vajanského 43, 080 01 Prešov
Zhotoviľom diela „Obnova objektu kultúrneho domu Zemianske Podhradie“ sa stal uchádzač č.
2 : BAU cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina

Starosta informoval poslancov o pozitívnej hodnotiacej správe MPRV SR
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) zo dňa 7. marca 2016 na základe
projektového zámeru MAS Združenie Bielokarpatsko-trenčianskeho
a Mikroregiónu Bošácka, so sídlom Štvrtok 1. V prípade schválenia projektov
dostalo príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

(Ministerstvo
predloženého
mikroregiónu
by združenie

Starosta informoval poslancov o oznámení NsP Nové Mesto na Váhom, n.o., M.R. Štefánika 1,
Nové Mesto nad Váhom o novo zakúpenom CT prístroji na preventívne CT vyšetrenie:
- CT Kardiovyšetrenie – koronarografiu
- CT Angio (hrudník, mozog)
- Končatinové CT vyšetrenie
- CT kolonografiu – CT kolonografické vyšetrenia konečníka a hrubého čreva
Hlavným prínosom novo zakúpeného CT prístroja je vysoká rozlišovacia schopnosť, oveľa
nižšia dávka RTG žiarenia, kratšia doba vyšetrenia a možnosť 3D rekonštrukcie.
Pacient sa má možnosť objednať osobne alebo telefonicky.

Informácie o pripravovaných podujatiach:
17.04. 2016 – Holubyho pochod
23.04. 2016 – Pálenie Jura
30. 04. 2016 - Stavanie mája
8. 05. 2016 – Deň matiek
4.06. 2016 – MDD a nočná hasičská súťaž
18.06. 2016 - Poľovnícky deň
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6. Záver
Keďže nik z prítomných nemal viac žiadnych pripomienok ani otázok, starosta poďakoval
za účasť a zasadnutie ukončil o 18,35 hodine.

Zapísala: Ľudmila Kočická

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

Overili: Zuzana Bánovská

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

Martina Pacek

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

Miroslav Zámečník
starosta obce

