Obecný úrad

P o l i a n k a

Z á p i s n i c a
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného
dňa 9. 12. 2013
Prítomní členovia: Dušan Mockovčiak, starosta obce
Kolárik Ľubomír
Ing. Vičík Štefan
Kroupa Vítězslav
Dinga Milan
Zasadnutia sa nezúčastnili:
Kolárik Martin – ospravedlnený
Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Polianka.
Privítal prítomných poslancov a ostatných hostí (viď prezenčná
listina)
Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval v úvode
zasadnutia prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov, t.j. z
celkového počtu 5 boli prítomní 4 poslanci, na základe čoho vyhlásil
starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za overovateľov dnešnej zápisnice a uznesení navrhol starosta
poslancov: p. Vítězslava Kroupu a p. Milana Dingu.
Po
tomto
prečítal
starosta
zasadnutia, ktorý je nasledovný:
1./
2./
3./
4./

prítomným

program

dnešného

Otvorenie zasadnutia.
Výmena okien na kultúrnom dome
Diskusia
Návrh na uznesenie a záver

Návrhy na doplnenie programu:

--

Obecné zastupiteľstvo v Polianke hlasovaním - schválilo program
zasadnutia.

2./ Výmena okien na kultúrnom dome
–––––––––––––––––––--------------––
Starosta obce informoval prítomných o vyuţití práva veta a uznesenie
č. 30/2013 prijaté obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa
4.12.2013 nepodpísal a vrátil na ďalšie prerokovanie.
Z toho dôvodu sa uskutočnilo zasadnutie zastupiteľstva, ktoré má na
programe opätovne otvoriť bod z predchádzajúceho zasadnutia: „Výmena
okien na kultúrnom dome“ i s príslušným uznesením č. 30/2013 a
rozhodnúť o dodávateľovi plastových okien na kultúrny dom.
Počas zasadnutia sa uskutočnila prezentácia všetkých podnikateľských
subjektov, ktorý prejavili záujem o dodanie a výmenu okien.
Firmy sa zúčastnili v poradí:
- OKONTECH, s.r.o., Nová Ves nad Ţitavou
- ALFAPLAST trade, s.r.o., Prievidza
- STIV – Ivan Vetrák, Brezová pod Bradlom
- IK TREND - Kopunec Ivan, Brezová pod Bradlom
- ANEKO, s.r.o., Zlaté Moravce
- P-P MONT – Peter Pribiš, Myjava
Cenové ponuky sa pohybovali v rozpätí od 8965,82 € do 10107,44 €.
Na základe predchádzajúcich skúseností (okná na obecnom úrade)a
výhodnej cenovej ponuky bola vybratá firma ALFAPLAST, s.r.o. ktorá
dala ponukou za dodanie a montáţ plastových okien v sume 8965,82 €.
Časť nákladov na výmenu okien bude hradená z dotácie z MF SR vo
výšle 6000,- € a zvyšok sa plánuje doplatiť z rezervného fondu obce.
U z n e s e n i e číslo 41/2013
----------------------------------Obecné zastupiteľstvo obce Polianka:
1) Súhlasí s výmenou okien na budove kultúrneho domu na Polianke.
2) Určuje za dodávateľa okien ALFAPLAST, s.r.o., Prievidza a
poveruje starostu obce podpísaním Zmluvy o dielo s ALFAPLAST,
s.r.o., Prievidza na vykonanie diela „ dodávka a montáž
plastových okien na budove kultúrneho domu“.
3) Schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu obce na
výmenu okien na v sume 2 965,82 €.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3./ Diskusia
-----------Do diskusie neboli predloţené ţiadne príspevky.

Nakoľko je program z dnešného zasadnutia vyčerpaný, ukončil ho
starosta obce poďakovaním všetkým prítomným členom za účasť.

---------------------starosta obce

Overovatelia:

Dinga Milan

----------------------

Kroupa Vítězslav

----------------------

