Zápisnica
z IV. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce NOVÁ SEDLICA,
konaného dňa 30. novembra 2016
Prítomní:
Poslanci :

Vasiľ Dinič, starosta obce
Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš, Michal Batromij,
Michal Zimovčák
Ďalší prítomní: Jana Šebáková – zapisovateľka, ekonómka OcÚ
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
„Rekonštrukcia obecného úradu a hasičskej zbrojnice“ - návrh na schválenie zmluvy
Rôzne a diskusia
Návrh na schválenie uznesení a záver

K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
Mimoriadne zastupiteľstvo zvolal a viedol starosta obce. Poslanci OZ nemali žiadne body
na doplnenie programu. Navrhovaný program jednohlasne schválili.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica
schvaľuje
program rokovania bez akýchkoľvek zmien a doplnkov.
Hlasovanie:

za:

5

/Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
Michal Batromij, Miroslav Fedoráš,
Michal Zimovčák/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Miroslav Fedoráš, Pavol Šebák
Za zapisovateľku bola navrhnutá a určená: Jana Šebáková

1

K bodu č. 3 Plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
K plneniu jednotlivých uznesení sa vyjadril starosta obce. Poslanci OZ nemali žiadne
pripomienky k plneniu jednotlivých uznesení.
Hlasovanie:

za:

5

/Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
Michal Batromij, Miroslav Fedoráš,
Michal Zimovčák/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu č. 4 „Rekonštrukcia obecného úradu a hasičskej zbrojnice“ - návrh na
schválenie zmluvy
Starosta obce informoval poslancov OZ o vykonanom verejnom obstarávaní na predmet
zákazky „Rekonštrukcia obecného úradu a požiarnej zbrojnice“, ktoré bolo vypracované
spoločnosťou BGS KONZULT – Ing. Štefan Janko. Zároveň predložil poslancom OZ celú
dokumentáciu VO. Poslanci OZ sa po oboznámení s rozsahom predmetu zákazky súhlasili
so začatím stavebným prác a podpísaním zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania so
spoločnosťou KG-STAV GROUP s.r.o. , konateľ Ing. Pavel Korol.
Uznesenie č. 72/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Sedlica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
A/ berie na vedomie
-

návrh „Zmluvy o dielo č. 11/2016“ , predmetom ktorej je realizácia zákazky
„Rekonštrukcia obecného úradu a hasičskej zbrojnice“.

B/ schvaľuje
-

podpísanie zmluvy s firmou KG-STAV GROUP, s. r. o. Snina, úspešným uchádzačom
VO, na realizácii zákazky „Rekonštrukcia obecného úradu a požiarnej zbrojnice“.

Hlasovanie:

za:

5

/Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
Michal Batromij, Miroslav Fedoráš,
Michal Zimovčák/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu č. 5 Rôzne a diskusia
V rámci tohto bodu neboli riešené žiadne podnety zo strany poslancov OZ.
K bodu č. 6 Návrh na schválenie uznesení a záver
Po prečítaní návrhu uznesení poslanci OZ návrh schválili.
Starosta poďakoval všetkým za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:00 h.
Hlasovanie:

za:

5

/Pavol Šebák, Vladimír Kostovaľ,
Michal Batromij, Miroslav Fedoráš,
Michal Zimovčák/

proti :
0
zdržal sa:
0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Zapísala: Jana Šebáková
....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Pavol Šebák
Miroslav Fedoráš

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